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ABSTRACT 
The aim of this thesis is to explain the relationship between industrialisation and demo-
graphic development in a mining region of northern Sweden at the turn of the twenties 
Century. The analysis addresses the interaction between migration, family and fertility pat-
terns at the community level. The areas of investigation are two mining communities situ-
ated in the province of Norrbotten, Kiruna and Malmberget. 
Most theoretical models aiming at explaining the demographic changes in Western Europe 

and North America during the period from early 19th to mid-20th Century, have focused on 
key factors related to industrialisation and economic development. Locai variations in fam
ily and fertility patterns have also been related to differences in industriai structure. The 
assumed relationship between locai labour märkets and demographic development in min
ing environments are founded on an interaction between migration, marriage patterns and 
marital fertility, that taken together created preconditions for high råtes of reproduction. 
This study is guided by an attempt to include also communicative factors in the analytic 
framework for the analyses of family structure and fertility. In line with this strategy the 
conceptual scheme of Jürgen Habermas have been applied. This approach gives an oppor-
tunity to study both the relations connecting the family to the locai economic system, and 
also the interaction between the private and public spheres at community level. 

The results presented here suggests that the assumed relationship between locai labour 
märkets and demographic development stipulated in the above model, was of importance 
only during the early and dynamic period of industrialisation and population development. 
However, the rates of maritai fertility in the communities declined rapidly and had in the 
1920s dropped to levels indicating that deliberate fertility control was practised in the locai 
population. Explanations for changes in fertility patterns discovered in this study suggest 
the importance of discussions within organisations in the locai public sphere. These in-
cluded locai trade unions and particularly women's organisations associated with the So
cial Democratic Party of Sweden. The creation of female organisations in the mining com
munities helped answer questions regarding family structure and fertility. These 
organisations created the possibility for women to participate and interact in the locai 
public sphere thereby acting as agents for female empowerment in the locai environment. 
Second, records from the Kiruna women's organisation reveal the influence of neo-malthusian 
ideas that also fuelled debates at the national level where they were adopted by the left 
wing of the Social Democratic Party and radicai women's organisations. Female associa
tions and left wing radicals during the first two decades of the 20th Century helped garner 
public support for birth control. Undoubtedly their impact help explain the decline in maritai 
fertility observed in the mining communities. 
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Förord 

Avhandlingsskrivande är till stor del en ensam syssla. Samtidigt är dock arbe
tet med en akademisk avhandling omöjligt att genomföra utan bistånd och 
hjälp av andra. När denna bok nu är färdig finns därför flera personer till vilka 
jag riktar ett varmt tack. 

Lars-Göran Tedebrand har varit min huvudhandledare under forskarut
bildningen. Hans intresse för det forskningsområde jag ägnat min tid som 
doktorand åt har, i kombination med noggrannhet, analytisk skärpa och gediget 
kunnande, varit mig ovärderligt. Till detta kan läggas en väl avvägd blandning 
av uppmuntran, krav och tålamod från Lars-Görans sida, som varit av stor 
betydelse för arbetsprocessen. 

I egenskap av biträdande handledare har Anders Brändström läst och 
kommenterat avhandlingstexten. Anders klarsyn och förmåga att finna 
konstruktiva lösningar på oklarheter och problem som uppstått under arbetets 
gång har varit värdefulla. De kunskaper i kvantitativa metoder han besitter 
var också mycket behjälpliga vid mina första försök att orientera mig fram i 
statistikens svårgenomträngliga begreppsvärld. 

Sören Edvinsson har under avhandlingsarbetets slutskede noggrant gått 
igenom min text och kommit med värdefulla synpunkter. Vid sidan av detta 
har diskussioner med honom rörande metodiska och teoretiska frågor fört 
arbetet framåt. Detta gäller inte minst ifråga om tillämpningen av statistiska 
metoder, där Sören hjälpt mig med att omsätta mina idéer i praktik. 

Doktorandseminarierna i Historia och Historisk Demografi har fungerat 
som inspirerande diskussionsfora. Avdelningen för Historisk Demografi och 
Demografiska databasen har också tillsammans utgjort en stimulerande 
forskarmiljö. Det har inneburit en förmån att kunna lita till den kompetens och 
hjälpsamhet som visats mig av personalen vid nämnda enheter. De nationella 
och internationella kontakter utanför Umeå universitet som upprätthållits i denna 
miljö har även varit mycket värdefull vid avhandlingsarbetet. Jag har i detta 
sammanhang erbjudits möjlighet att i olika skeden diskutera min forskning 
med professor Michael Haines vid Colgate University, New York, och Alison 
Mackinnon vid University of South Australia, Adelaide. Bland dem jag dagli
gen varit i kontakt med och haft möjlighet att ventilera såväl vetenskapliga 
som mer allmänna frågor rörande doktorandens tillvaro finns Peter Sköld och 



Anna Lundberg, vilka vistats här under hela min doktorandtid. Med Olöf 
Gardarsdottir har jag haft många värdefulla diskussioner. Carina Rönnqvist 
har läst den slutgiltiga manustexten, vilket bidrog till att vissa språk- och kor
rekturfel kunnat undvikas. Tack även till Lotta Vikström, med vilken jag delat 
såväl arbetssituation som telefonanknytning. Jag tackar också samtliga övriga 
deltagare som närvarit vid seminariet i Historisk Demografi, Per Axelsson, 
Elisabeth Engberg, P-O Grönberg, Maria J. Wisseigren och Ann-Kristin Hög
man. Tack ska ni ha. 

Personalen vid forskningsarkivet vid Umeå universitet, Folkrörelsernas 
arkiv i Norrbotten samt församlingsarkiven i Gällivare och Kiruna har alla 
varit tillmötesgående och hjälpsamma vid mina besök. LKAB gav mig vidare 
tillåtelse att besöka företagsarkivet i Malmberget, vilket var av stort värde. 

Stephen Curtis och Kirk Sullivan har vid olika tillfällen språkgranskat 
mina texter på engelska. Sättningen av avhandlingstexten har med kompetens 
och erfarenhet utförts av Berit Eriksson vid Demografiska databasen. 

Jag vill här även tacka mina föräldrar, Birgit och Gösta Warg, för deras 
stöd under den ibland mödosamma tid som avhandlingsarbetet upptagit. Tack 
även till Ulla-Britt Västerbo och Lars-Göran Högman. Slutligen vill jag tacka 
min familj, Christina, Simon och David, som stött mig och visat överseende 
med den ibland oregelbundna livsföring som tillvaron som doktorand kan med
föra. 



Inledning 

Den sociala och demografiska utvecklingen i västvärlden under de senaste 
århundradena står i ett nära samband till industrisamhällets framväxt. 
Beträffande befolkningsutvecklingen kan hävdas att den situation som från 
och med 1990-talet blivit allt mer påtaglig, karakteriserad av förändrad 
åldersstruktur och fruktsamhetsnivåer som understiger den kritiska gränsen 
för naturlig folkökning, är att betrakta som ett led i en process som i Sverige 
inleddes vid slutet av 1800-talet. Det var vid denna tid den äktenskapliga 
fertiliteten i landet böljade sjunka. Nedgången i dödlighet, med ökad förväntad 
livslängd som följd, hade inletts redan tidigare. Det är emellertid kombinationen 
lågt barnafödande och ökad livslängd som medför de förändringar i befolk
ningens sammansättning och tillväxttakt som på senare år aktualiserats som 
ett samhällsproblem. 

Den industriella utvecklingen kännetecknades i befolkningshänseende av 
en nära samverkan av skilda demografiska faktorer. Migration, urbanisering 
och förändringar i familjmönster och fertilitet är exempel på variabler som 
stod i direkt relation till varandra i samband med den samhällsekonomiska 
förändring som industrialiseringen innebar. Den sociala omgruppering som följde 
på den ekonomiska utvecklingen medförde vidare betydande förändringar på 
den politiska arenan. Framväxten av nya organisationer av politisk och facklig 
karaktär samt av religiösa rörelser utom den etablerade kyrkan kom att förändra 
debatten inom offentligheten och därigenom medverka till nya former för 
informationsspridning och opinionsbildning. Det bör dock framhållas att 
industrialisering inte i alla avseenden kan betraktas som en enhetlig process. 
Forskningsresultat hämtade från såväl svenska som internationella industri
miljöer har visat på betydande variationer beroende på industriell struktur och 
kulturella mönster. Arbetsmarknadsförhållanden påverkade exempelvis lokala 
familjemönster med avseende på hushållens sammansättning och äktenskaplig 
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fertilitet. Likaså har det visats att kulturellt betingade attityder till familj, könsroller 
och syn på fruktsamhet inom äktenskapet var av betydelse vid förklaringen till 
lokala och regional variationer i demografiska mönster. 

Denna studie behandlar befolkningsutvecklingen i samband med industri
aliseringen i två norrbottniska gruvsamhällen, Kiruna och Malmberget. 
Internationell forskning har kunnat påvisa ett för gruvmiljöer specifikt demo
grafiskt mönster karaktäriserat av intensiv befolkningstillväxt i samband med 
industrialiseringen, beroende på kraftigt inflyttningsöverskott och höga repro
duktionsnivåer. Förklaringen till detta mönster har sökts i en samverkan mellan 
lokal industriell struktur med avseende på arbetsmarknadsförhållanden och de 
demografiska variablerna migration, giftermålsmönster och fertilitet. Denna 
samverkan mellan lokal industri och befolkningsutveckling har varit vägledande 
vid valet av de analysdelar som ingår i detta arbete. Studien inriktas därför i 
huvudsak mot analyser av lokala mönster med avseende på migration, familje
bildning och äktenskaplig fruktsamhet. 

Industrialiseringen i den norrbottniska malmfältsregionen inleddes under 
1800-talets sista decennier. Förutsättningar för storskalig gruvdrift i området 
tillgodosågs genom malmbanans färdigställande under 1880- och 90-talen, 
varvid gruvdistriktet kom att få järnvägsförbindelse till utskeppningshamnar i 
Luleå och Narvik. Perioden 1890 till 1910 kännetecknades av en extrem be
folkningstillväxt i gruvdistriktet. Även om den svenska industrialiseringen i 
stor utsträckning kännetecknades av tillväxt i landsbygdsområden snarare än 
av urbanisering i egentlig mening, kom situationen i malmfaltsområdet under 
den tidiga expansionsfasen att bli något speciell. Detta därför att utvecklingen 
här ägde rum i områden där förindustriell samhällsstruktur saknades. Miljön 
kan därför i vissa avseenden betraktas som mindre representativ för den 
generella industriella utvecklingen i Sverige och Europa. Samtidigt kan just det 
förhållandet att sambanden mellan industrialisering, befolkningsutveckling och 
samhällsbyggande i malmfälten är att betrakta som kanske mer direkta än i 
andra tidiga industrimiljöer medge goda möjligheter att pröva hypoteser utgående 
från tidigare internationella och svenska forskningsresultat. Det tidigare nämnda 
för gruvindustriella områden demografiska mönstret kommer i detta samman
hang att utgöra en utgångspunkt för frågeställningar och analysinriktning. 

Industrialiseringen och samhällsbyggnaden i de Norrbottniska malmfälten 
ägde vidare rum vid en brytningstid då traditionella paternalistiska företagarideal 
inom bruks- och gruvhanteringen i Sverige var på väg att ersättas av mer 
renodlat marknadsekonomiska relationer mellan arbetsgivare och anställda. 
Framväxten av organisationer vilka kommit att samlas under beteckningen 
folkrörelser, då i synnerhet fackförenings- och arbetarrörelsen, kom att bidra 
till denna utveckling. Sistnämnda organisationer etablerades tidigt i gruv
samhällena Kiruna och Malmberget och kom under den tidsperiod som studeras 



Inledning 11 

att uppnå hög anslutning. Dessa organisationer, vilka här betraktas som offent
liga institutioner enligt den definition som ges av Jürgen Habermas, har vid 
sidan av det fackliga och politiska arbetet för förbättrade materiella villkor 
visats bidra till förändrade ideal och normer inom arbetarbefolkningen.1 Det 
kan hypotetiskt antas att nämnda normativa förändring även på sikt påverkade 
vissa demografiska variabler, då särskilt i fråga om familjemönster. Framväxten 
av offentliga institutioner medger därför även en möjlighet att pröva eventuella 
samband mellan privat och offentligt vid förklaringen till den lokala demografiska 
utvecklingen med avseende på familj och äktenskaplig fruktsamhet. 

Avhandlingens uppläggning utgår från de tidigare nämnda tänkta sambanden 
mellan migrations- och familjemönster i den typ av industrimiljö som här 
studeras. I kapitel 1 ges en presentation av tidigare forskning rörande familjen 
i industrisamhället samt en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som 
varit vägledande för undersökningens inriktning. Kapitlet innehåller även en 
mer detaljerad diskussion angående de frågeställningar och problemområden 
som utgör grunden för de följande analyserna. I Kapitel 3 presenteras analys
området med avseende på industriell och demografisk utveckling i samband 
med samhällsbyggnadsprocessen för perioden 1880-1939. Efter dessa inledande 
avsnitt vilka delvis syftar till att ge en bakgrund till påföljande analyser, följer 
de kvantitativt inriktade analysdelarna vilka behandlar migrationsmönster, 
familjebildning och hushållsstruktur samt fruktsamhetsmönster under tids
perioden 1890-1929. Dessa analyser presenteras i kapitlen 4,5 och 6. Kapitel 
7, slutligen, inriktas mot diskussion och opinionsbildning inom organisationer 
knutna till den offentliga sfären på nationell och lokala nivå med avseende på 
frågor rörande familj och barnbegränsning, vilka kan tänkas påverka ut
vecklingen mot förändrade normer. Tanken är i detta fall att förändringar i 
familje- och fruktsamhetsmönster delvis kan förstås mot bakgrund av för
hållanden kopplade till familjeekonomiska motiv men även i hög grad av genus-
organisationen med avseende på arbets- och maktfördelning inom familjen. 
Tillsammans med framväxten av ett mer allmänt skötsamhetsideal inom 
arbetarbefolkningen kan nämnda faktorer tänkas bidra till formandet av lokala 
normer, vilka påverkar familjmönster och äktenskaplig fruktsamhet. 





1 

Industrialisering, familj och fertilitet 

Den historiska forskningen rörande förändringar i familjemönster och hushålls
struktur har, allt sedan forskningsområdet först beträddes på 1960-talet, varit 
starkt påverkad av två nära besläktade samhällsvetenskapliga teoribildningar. 
Dessa är moderniseringsteorin och teorin om den demografiska transitionen. 
Den gemensamma nämnaren för dessa båda teorier är tanken att den demo
grafiska och familjestrukturella utvecklingen under de senaste århundradena i 
hög grad, för att inte säga helt och hållet, kan tillskrivas den ekonomiska och 
sociala förändringen av samhället under industrialiseringen. Urbanisering, 
mortalitetsnedgång, barnbegränsning, kärnfamiljen, ökad social- och geogra
fisk mobilitet kan nämnas bland de fenomen som direkt har knutits till den 
industriella utvecklingen i västvärlden. 

Syftet i detta avsnitt är dels att diskutera det vetenskapsteoretiska släkt
skapet mellan teorin om den demografiska transitionen, sådan den presente
rats av F. W. Notestein, och den systemfunktionalistiska varianten av mo
derniseringsteorin som lanserats av Talcott Parsons. Därefter följer, med led
ning av empiriskt och teoretiskt grundad kritik mot moderniseringsteorins ut
gångspunkter, en presentation av de frågeställningar och hypoteser som varit 
vägledande för denna studie rörande migrations-, familje- och fruktsamhets-
mönster i sekelskiftets gruvindustriella miljö i Norrbotten. 

1.1. Transition och modernisering 

Begreppet demografisk transition kan i viss utsträckning betraktas som vagt. 
I bokstavlig bemärkelse betecknar det övergången från en demografisk regim 
till en annan. Använt på så sätt kan vaije förändring i en befolknings storlek 
och struktur beskrivas som en demografisk transition. I allmänhet syftar termen 
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dock på den demografiska utveckling större delen av västvärlden genomgått 
under de senaste två århundradena. Kort sagt innebär det en övergång från 
en regim karaktäriserad av hög mortalitet och hög fertilitet till ett förhållande 
där både dödlighet och födelstal ligger på en låg nivå. Vid försöket att beskriva 
denna utveckling schematiskt har fyra eller fem olika faser konstaterats. Den 
förstä fasen karaktäriserades av höga nivåer på såväl mortalitet som fertilitet. 
Under den andra fasen sjönk dödligheten samtidigt som fertiliteten låg kvar på 
en hög nivå. Den tredje fasen inföll då även födelsetalen började att falla och 
denna fas avlöstes av en fjärde där både mortalitet och fertilitet uppvisade 
låga nivåer. Från och med mitten av 1900-talet har det kunnat observeras en 
tendens till förekomsten av en femte fas, där födelsetalen understiger dödstalen. 
Mot slutet av seklet har denna den femte fasen blivit allt mer påtaglig i flera 
västeuropeiska länder, däribland Sverige. Detta har medfört en situation där 
de långsiktiga följderna av att den naturliga folkökningen ersatts med 
folkminskning alltmer uppmärksammas. Utvecklingen i fråga leder på sikt till 
en ökande andel äldre i befolkningen parallellt med att åldersbanden i arbetsför 
ålder minskar. 

Denna schematiska beskrivning av befolkningsutvecklingen är baserad på 
empiriska observationer, och äger därför i stor utsträckning giltighet. Den är 
dock av uppenbara skäl inte någon teori, då inga kausala förklaringar till den 
skisserade utvecklingen presenteras. Ett av de mer inflytelserika försöken att 
formulera en teori med utgångspunkt i ovan beskrivna observationer utarbeta
des av en grupp samhällsvetenskapliga forskare vilka arbetade med befolk
ningsprojektioner för regeringen i USA och för Nationernas Förbund på 1940-
talet. Gruppen leddas av F. W. Notestein vid Office of Population Research 
vid Princeton- universitetet. 

I den transitionsteori som utarbetades av Notestein hävdades att industria
liseringen var den viktigaste förklarande faktorn bakom befolkningsutvecklingen 
i Västeuropa och Nordamerika. Regionala olikheter förklarades följaktligen 
av variationer i industrialiseringstakten. 

"Since the industriai Revolution was first the achievement of Western Eu
rope, rapid population expansion first occurred in that area and continued 
throughout the nineteenth Century. In general this growth was achieved by 
reduction of the death rate rather than through a raise in births. The im-
provement of agricultural techniques, the opening up of food resources in 
the Nex World, and the construction of railroads and canals eliminated for 
the time being the ultimate check on ali population growth, namely the 
limitation of food supply. Rising standards of living brought improved con-
ditions of daily life in housing, clothing and diet, though some of these gains 
were undoubtedly lost owing to the severe working conditions of early 
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industry. Finally, the great advances in public health and sanitation increas-
ingly spared the population from the ravage of epidemics and contagious 
diseases of many kinds."2 

I detta citat, hämtat från en av Princetongruppens tidigaste publikationer, 
framgår klart att den ekonomiska utvecklingen av samhället under industriali
seringen betraktades som den främsta orsaken till sjunkande dödlighet och 
påföljande folkökning. När en gång den industriella utvecklingen startat, satte 
detta igång en kedja av förändringar och förbättringar i samhället vilka ska
pade förutsättningar för en nedgång i dödligheten. Märkligt nog förefaller de 
empiriska data som framförs som bevis för tesen i vissa avseenden motsäga 
den. På grund av sitt industriella försprång ansågs de västeuropeiska natio
nerna leda utvecklingen mot sjunkande mortalitet. Detta exemplifierades av 
det faktum att dödstalen föll till nivåer under 20 per tusen i Skandinavien på 
1860-talet, i England ungefär 1880 och i Nederländerna på 1890-talet. Vid 
mitten av 1800-talet var Nederländerna ekonomiskt sett mer utvecklat i det 
avseende som här åsyftas än Skandinavien. Dessutom kan, med ledning uti
från de data som redovisats, utvecklingen i Skandinavien tolkas som mer för
delaktig än den i England, vilket gör det tänkta sambandet mellan befolknings
utveckling och industrialisering något försvagat. Då de övervägande agrara 
områdena i östra Europa föreföll släpa efter i denna utvecklingsprocess med 
nära ett halvt sekel, ignorerades emellertid de nämnda bristerna i argumenta
tionen. 

Den tredje fasen i den demografiska transitionen, då födelsetalen böljade 
att falla, föregicks i allmänhet av en nedgång i mortalitet. Vid sidan av att det 
tycktes föreligga ett samband mellan sjunkande dödlighet och fertilitetsned-
gången, betraktades nedgången i fruktsamhet som något svårare att förklara 
än den förra. Ett föregivet allmängiltigt mönster tecknades där tendensen till 
fallande födelsetal spreds från de övre samhällsskikten och nedåt, från större 
urbana centra till mindre samhällen och ländsbygdsmiljöer och återigen från 
de nordvästliga områdena av Europa till övriga delar av kontinenten. Då denna 
process i hög grad innefattar medveten familjeplanering inriktades i detta fall 
förklaringarna mot förändrade attityder på individ och familjenivå. Den bak
omliggande orsaken till dessa förändringar ansågs emellertid återigen vara av 
socio-ekonomisk karaktär. 

"Modern urban society places a high value on the individuai as opposed to 
the family and other groups, sets great store by the advancement of the 
individuai in health, education, social and economic status, and makes child-
rearing an expensive undertaking. The simple fact is that it places heavy 
economic and social penalties on the parents of large families. There are 
strong inducements to parents to have only a few children to whom they 



16 Familjen i gruvmiljö 

can give "every advantage". These inducements have been strong enough 
to bring the fertility of upper and middle classes of the urban population to 
very low levels. The hope and aspirations of these classes are sweeping 
rapidly into the lower economic groups and rural populations. With them is 
carried the small family ideal."3 

I det uttalade syftet att verka för minskad fruktsamhet i regioner med starkt 
befolkningstryck, framhöll Notestein nödvändigheten av att skapa förutsätt
ningar för en social kontext vilken antogs påskynda en utveckling i denna 
riktning. Förutsättningarna ifråga kan närmast sammanfattas som ett program 
för samhällsutveckling av västeuropeisk och nordamerikansk modell. Följakt
ligen ansågs ekonomisk förändring i industriell riktning vara den viktigaste 
drivkraften. Skapandet av industrier skulle ge möjlighet att försörja en stor 
urban befolkning och samtidigt bidra till framväxten av individualistiska värde
ringar. Vid sidan av industrialisering förespråkades en rationalisering av jord
bruket samt en utbyggnad av den internationella handeln. Tillsammans med 
den ekonomiska omvandlingen av samhället följde ett behov av utvidgning av 
den allmänna undervisningen och förbättringar av hälsovården. Ökad migra-
tion skulle slutligen uppmuntras, då detta kunde ses som ett medel för att 
minska befolkningstrycket under övergångsperioden av snabb tillväxt och däri
genom skapa förutsättningar för höjd levnadsstandard.4 

Innan vi behandlar kopplingen mellan idén om den demografiska transitionen 
och moderniseringsteorin, kan det vara lämpligt att beakta det sammanhang i 
vilket den förra ursprungligen formulerades. Teorin om den demografiska 
transitionen var inte konstruerad enbart för att förklara befolkningsförändringar 
i historisk tid. Den var istället primärt avsedd att användas som ett verktyg vid 
demografiska projektioner. Detta förhållande kan i viss mån förklara den de
terministiska inriktningen i det teoretiska resonemang som presenterades av 
Notestein. I syfte att möjliggöra förutsägelser av befolkningsutvecklingen i 
framtiden och samtidigt tillhandahålla användbara verktyg för samhällsplane
ring var det nödvändigt att peka ut vissa nyckelvariabler vilka förutsattes reg
lera befolkningsutvecklingen. Med utgångspunkt i de empiriska observationer 
som tidigare diskuterats utvaldes industrialiseringen som den viktigaste fak
torn i detta avseende. När en gång industrialiseringen valts som förklarande 
variabel tillskrevs denna universell giltighet. 

Bristerna i det teoretiska ramverket, som det presenterades vid mitten av 
1940-talet, uppmärksammades tidigt. Den ökande tillgången på empiriska data 
visade på en komplexitet i befolkningsutvecklingen vilken medförde svårighe
ter i att presentera en enkel förklaringsmodell. Även vid beaktande enbart av 
data från Västeuropa var bilden, som redan nämnts, i vissa avseende motsä-
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gelsefüll. Uppmärksamheten kom därför att i högre grad än tidigare riktas 
också mot sociala och kulturella faktorers betydelse vid förståelsen av den 
demografiska utvecklingen.5 

De faktorer som av Notestein framhölls som centrala vid förklaringen till 
befolkningsutvecklingen kunde emellertid väl infogas i den samhällsvetenskap
liga teoribildning som sedan 1950-talet gått under benämningen moderniserings
teorin. Modernisering betraktas inom denna teoretiska riktning som en social 
förändringsprocess för vilken den ekonomiska utvecklingen är drivande. Det 
moderna samhället kan enligt detta synsätt karaktäriseras av: 
1. En viss grad av självgenererande tillväxt i ekonomin, 
2. Viss utsträckning av folkligt deltagande i samhälleliga beslutsprocesser, 
3. Spridning av sekulariserade och rationella normer inom den kulturella sfären, 
4. Ökad social och geografisk mobilitet, 
5. Utvecklingen av en modal personlighet vilken ger individen möjlighet att 
fungera effektivt i ett samhälle som kännetecknas av ovan nämnda 
karaktäristika.6 

Denna modell föreföll tämligen väl avpassad att förklara förändringar i 
befolkningsutveckling och familjedemografiska mönster. De på 1950-talet ut
arbetade systemfunktionalistiska teorierna, i första hand influerade av Talcott 
Parsons tänkande, utgick i stora drag ifrån ovan nämnda faktorer. I fråga om 
familjedemografiskt beteende kan i det senare fallet även en återkoppling till 
tidigare föreställningar kring familjens och släktskapsrelationernas utveckling 
spåras. Enligt dessa traditionella föreställningar, till viss del påverkade av 
evolutionistiska tankegångar, utvecklades familjens organisationsformer från 
större på släktskap konstituerade enheter till industrisamhällets kärnfamilj. I 
denna utvecklingsprocess urskildes tre ideala familjetyper. Den första och 
äldsta var den paternalistiska familjen, vilken bestod av större släktgrupper 
eller klaner. Därpå följde stam- eller storfamiljen, som ansågs vara represen
tativ för förindustriella samhällen. Storfamiljen bestod enligt detta synsätt av 
ett föräldrapar, ogifta barn och en av de gifta sönernas familj. Kärnfamiljen 
slutligen antogs ha uppstått till följd av att den industriella marknadsekonomin 
ryckte undan storfamiljens ekonomiska bas.7 

Genom att knyta denna traditionella uppfattning till moderniseringsteorins 
utgångspunkter försökte Parsons förklara familjens utveckling som ett resul
tat av strukturell differentiering. Den Ulla, från övrig släkt isolerade kärnfamiljen, 
sades ha uppstått till följd av en funktionell anpassning till den industriella eko
nomin, vilken medförde ett ökat behov av geografisk och social rörlighet. Sam
tidigt kom flera funktioner som tidigare upprätthållits av familj och släkt att 
övertagas av icke släktskapsbaserade institutioner såsom staten, skolan, in
dustrier och fackföreningar.8 
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Parsons ambition var att förklara den historiska utvecklingen i samhället 
som en interaktionsprocess vilken inbegrep dess sociala, ekonomiska och kul
turella grunddrag, relaterade till ekonomisk och teknologisk förändring. Det 
teoretiska ramverket byggde på antagandet att strukturell förändring i ett sam
hälle medför en funktionell anpassning i fråga om sociala och kulturella 
organisationsprinciper. Denna funktionella anpassning diskuteras i teleologi-
ska termer som en målinriktad strävan mot anpassning, vilket vad gäller 
industrialiseringsprocessen medförde en ökande differentiering inom samtliga 
samhälleliga institutioner däribland familjen. Då familjen betraktades som den 
primära enheten vid socialisering och internalisering av kulturella mönster och 
värderingar, kom organisatoriska förändringar inom familjen att betraktas som 
ett viktigt undersökningsområde.9 

Beträffande familjens utveckling innebar som redan nämnts denna anpass
ning i samband med industrialiseringen en process av funktionsbortfall. Vid 
sidan av den familjestrukturella förändringen innebar detta även en minskad 
familjestorlek. En anledning till detta ansågs vara att industrisamhällets kärn
familj inte som tidigare var engagerad i ekonomisk produktion. Den var inte 
heller en betydelsefull enhet i det politiska systemet. Dess enda återstående 
funktioner bestod i barnuppfostran och därmed socialisering av växande ge
nerationer till det rådande systemet. Denna förändring ansågs även leda till en 
ökad uppdelning med avseende på ansvarsområden inom familjeenheten. 
Mannens roll som familjeförsörjare blev mer accentuerad än den varit i det 
förindustriella samhället. Gifta kvinnor kom därigenom att bli mer bundna till 
hushållssysslor. En följd av denna utveckling var att uppdelningen mellan of
fentligt och privat blev mer påtaglig i det industriella samhället än det varit 
tidigare. Den enda familjemedlem som direkt deltog i både den offentliga och 
den privata samhällssfären var den yrkesarbetande mannen, medan kvinnor 
och barn i högre grad blev bundna till hemmet. Parsons framhåller själv att 
den senare skisserade utvecklingen inte bör betraktas som generell i bokstav
lig bemärkelse. Såväl det politiska systemet som utbildningsväsendet, vilka 
utgjorde betydelsefulla grundstenar i moderniseringsteorins fundament, ute
slöt inte i normala fall någon medlem i samhället. Det centrala i Parsons tan
kegång är att den sociala differentieringen i industrisamhället begränsar möj
ligheterna för familjen att delta i den offentliga sfären som en enhet. När 
personer tar del i det offentliga samhället, genom att delta i undervisning eller 
rösta i politiska val, gör de detta som individer och inte i rollen av familjemed
lemmar.10 

Den uppfattning om familjestrukturen förändring som framfördes inom ra
men för det systemfunktionalistiska teoribygget, kunde i många viktiga avse
enden kopplas till de tankegångar som presenterades i teorin om den demografi
ska transitionen. Ekonomisk tillväxt och utvecklingen mot ett industriellt och 
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urbant samhälle åtföljdes av nödvändiga förändringar i mänskligt beteende. 
Denna förändringsprocess omfattade en övergång från traditionella parti-
kularistiska, kollektivistiska och lokala värdesystem till ett modernt karaktäriserat 
av universalitet, individualism och rationalitet. Som en följd av dessa föränd
ringar i värdesystem uppstod västvärldens isolerade kärnfamilj. Parsons 
tillhandahöll således ett utarbetat teoretiskt schema för förklaringen till den 
familjestrukturella och demografiska utvecklingen i samband med industriali
seringen. Detta schema föreföll väl avpassat till att förklara de förändringar i 
attityder gentemot släkt och familj vilka antogs bilda förutsättningar för en 
generell nedgång i äktenskaplig fruktsamhet. 

Parsons systemfunktionalistiska teori har kritiserats utifrån flera utgångs
punkter. Ull att bölja med har flera av antagandena rörande förindustriell familje-
och hushållsstruktur som beskrevs av tidiga företrädare för moderniserings
teorin, och vilka tagits som utgångspunkt i Parsons resonemang, visat sig vara 
ogrundade. Föreställningen om det stora, utvidgade familjehushållet som den 
dominerande familjetypen i det traditionella agrara samhället, tillbakavisades 
tämligen framgångsrikt av Peter Laslett vid "The Cambridge group for the 
history of population and social structure" i slutet av 1960-talet. Hushålls
strukturen i England visade sig ha varit tämligen oförändrad i samband med 
industrialiseringsprocessen och kärnfamiljen var den dominerande familjetypen 
även i det förindustriella samhället. Följden av denna iakttagelse blev att hypo
tesen om en utveckling från agrara storfamiljer till den urbant-industriella 
kärnfamiljen i viss mån kom att ersättas av en ny vilken snarare framhöll en 
kontinuitet i familje- och hushållsstruktur.11 

Det har framhållits att Lasletts resultat i vissa avseenden kan betraktas 
som missvisande. Denna kritik tar utgångspunkt i metodiska aspekter och där 
framhålls att frågor i anknytning till familj och hushåll inte kan belysas tillräck
ligt klart i statiska presentationer av olika hushållstyper hämtade från det 
folkräkningsmaterial Laslett använde i sin studie. Ett hushåll måste istället 
betraktas som en dynamisk och föränderlig enhet. Endast när den cykliska 
utvecklingen av en familj eller ett hushåll tas i beaktande kan en korrekt bild 
av hushållsstrukturen visas. Begreppet familje-cykel förutsätter också att an
dra demografiska faktorer inkorporeras, såsom mortalitet, nuptialitet och frukt
samhet. Mod denna bakgrund kan det förindustriella samhällets höga dödstal, 
till viss del förklara den starka dominans av kärnfamiljer i det material Laslett 
studerade. I en miljö där den förväntade livslängden var omkring 40 år och 
medelvigselåldern runt 20 är sannolikheten att finna utvidgade familjetyper i 
folkräkningsmaterial tämligen begränsade. 

Därutöver har viss kritik mot Laslett och Cambridgegruppen tagit fasta på 
vad som ansetts vara en överdriven fokusering på tekniska och empiriska 
områden, medan viktiga teoretiska aspekter på de resultat som presenterats 
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inte utvecklats tillräckligt. Utgångspunkt har i detta fall varit att även om den 
traditionella myten om det förindustriella samhällets storfamilj på ett överty
gande sätt tillbakavisats, har många frågor lämnats obesvarade. Resultaten 
sådana de presenterades kan ge ett falskt intryck av stabilitet. Det föreföll 
troligt att även familjen berördes i samband med att de flesta andra sociala 
och ekonomiska institutioner i samhällen genomgick en fundamental omvand
ling. Laslett tycktes därför, hävdades det, ha förbisett tillfället att presentera 
teoretiska utsagor vilka kunde ersätta dem han tillbakavisat. Detta skulle ha 
medgivit en mer precis positionsbestämmning med avseende på familjen och 
hushållet som funktionella och sociostrukturella faktorer under den tidiga 
industrialiseringsfasen.12 

Även om Lasletts tidiga familjehistoriska forskning lämnade vissa frågor 
obesvarade, kunde idén om en traditionell familjestruktur bestående av stora, 
utvidgade familjer ifrågasättas. Detta i sin tur medförde att vissa av de teore
tiska utgångspunkterna för moderniseringsteorin visade sig vara falska, vilket 
givetvis påverkar även argumenten i samband med den tänkta förändrings
processen i samband med industrialiseringen. Uppgifter rörande de frågor 
som efterlystes av vissa av Lasletts kritiker, nämligen en mer ingående analys 
av sambanden mellan familjemönster och industriell utveckling, presenterades 
av Michael Anderson vid studiet av familjestruktur i 1800-talets Preston, 
Lancashire. Syftet med denna studie var att empiriskt pröva tesen om ett 
samband mellan industrialisering och kärnfamiljens uppkomst. Anderson fin
ner att förhållanden i den engelska industriella miljön klart motsäger detta 
antagande. Utvidgade familjer var till och med mer frekventa i Prestons indu
striella miljö än de var i dess agrara omland. Tolkningen av resultaten pekar 
mot att betydelsen av nära kontakter till släktingar utanför kärnfamiljen fak
tiskt ökade under den tidiga industrialiseringsfasen och att inflyttning till ur
bana miljöer i vissa avseenden stärkte, snarare än försvagade släktskaps
banden.13 

I denna analys utgår Anderson från en utbytesteori med viss funktionalis
tisk inriktning. Han finner därvid att släkt var en viktig resurs för social säker
het vid anpassningsprocessen till det urbana livet i Preston. Människor i den 
industriella miljön blev därför mer beroende av släktingar utanför kärnfamiljen 
än dem i agrara områden. Industriarbetares familjer i Preston riskerade ex
empelvis att hamna i svårigheter till följd av sjukdom, arbetslöshet och bo
stadsbrist. I textilindustriella områden kunde vidare gifta kvinnor i stor ut
sträckning bidra till familjens försörjning i det fall de kunde friställas för yrkes
arbete utanför hemmet. I dessa fall kunde äldre släktingar fungera som en 
viktig resurs genom att hjälpa till med barnpassning och andra hushållssysslor. 
I enlighet med Andersons teoretiska utgångspunkter ansågs dessa familje
arrangemang ha skapats och uppehållits därför att de var förmånliga för alla 
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inblandade parter. Den utvidgade familjen i Preston kunde därför betraktas 
som en funktionell anpassning till det urbana livet, snarare än som en kvarleva 
från det förindustriella samhället.14 

Andersons slutsatser har senare ifrågasatts. I en undersökning av familje
mönster i 1800-talets England och USA har Steven Ruggles i likhet med An
derson funnit en hög andel utvidgade familjetyper i urbana miljöer. Ruggles 
demografiska data antyder till och med att utvidgade familjetyper ökade i 
omfattning under den tidsperiod som studerats. Denna ökning förklaras delvis 
av förändringar i dödlighet, vilket medförde en stigande förväntad livslängd. 
En följd av detta blev en proportionell ökning av andelen äldre inom befolk
ningen. Enligt Ruggles var emellertid utvidgade familjetyper vanligare inom 
den urbana borgerligheten än bland städernas industriarbetarbefolkning. An
ledningen till detta förhållande var både av ekonomisk och ideologisk karaktär. 
Även om lönerna för industriarbetare var högre än dem för arbetare inom 
jordbruket var de inte, enligt Ruggles, tillräckliga för att ge möjlighet till att 
försörja äldre släktingar. De borgerliga samhällsgrupperna var däremot i all
mänhet tillräckligt välbärgade för att kunna bära den extra försörjningsbördan 
av äldre ekonomiskt improduktiva släktingar. Därutöver förekom vissa värde
ringar i den i flera avseenden starkt familjecentrerade borgerliga idévärlden 
vilka skapade känslomässiga förutsättningar för denna form av familje
arrangemang. Ruggles kritik mot Michael Andersons undersökning medförde 
emellertid inga förändringar i förhållande till tankegångarna hos Parsons och 
andra företrädare för moderniseringsteorin. Förhållandet var i detta avseende 
snarare det motsatta. Den framväxande medelklassen betraktades i många 
avseenden inom moderniseringsteorin som det nya samhällets ideologiska för
trupp. Ruggles förklaringar kan därför närmast betraktas som ett ytterligare 
tillbakavisande av Parsons tes om strukturell differentiering inom den sociala 
sfären.15 

Tanken om ett direkt samband mellan industrialisering och den isolerade 
kärnfamiljens uppkomst har ifrågasatts även utifrån andra utgångspunkter än 
dem hos Anderson och Ruggles. Vid studiet av familjemönster i textilindustrieli 
urban miljö i USA har Tamara Hareven kunnat slå fast att familjen på intet 
sätt var en isolerad institution i det lokala industrisamhället. Familj och släkt 
uppbar i stället viktiga funktioner som nätverk i den industriella miljön och var 
i denna egenskap starkt integrerade i fabrikssystemet. Familjen utnyttjades av 
arbetsgivare vid arbetskraftsrekrytering och utbildning. Inte heller innebar 
migration, vare sig på kort eller lång distans, den förutsatta upplösande inver
kan på familje- och släktskapsbanden. Familje- och släktnätverk fungerade i 
stället, enligt Hareven, snarare som en förmedlande länk i samband med 
migrationen. Dessutom kom dessa nätverk att vara av betydelse vid arbets
fördelningen inom industrin och de fungerade även medlande vid konflikter 
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mellan arbetare och företagsledning. Släktskapsstrukturer i det agrara sam
hället kom härigenom att helt integreras i den för de inflyttande nya industri-
ellt-urbana miljön.16 

Viss kritik har riktats mot Hareven för att hon presenterat en något idyllisk 
bild av familjens funktion i det industriella systemet. Det har hävdats att en 
anledning till att släktnätverk var av stor betydelse i den lokala miljö Hareven 
studerat låg i att möjligheterna till social mobilitet och social säkerhet var be
gränsade. Därför förblev familj och släkt viktiga institutioner även vid över
gången till det industriella samhället, då inga alternativa möjligheter till indivi
duell säkerhet förelåg. Den kritik Hareven riktar mot moderniseringsteorin 
har emellertid i flera avseenden belagts även i senare forskningsresultat. 

Angelique Janssens har vid analyser av familje- och hushållsstruktur under 
industrialiseringen i Tilburg, Nederländerna, framgångsrikt tillbakavisat Parsons 
systemfunktionalistiska teori rörande familjens utveckling på snart sagt varje 
punkt. I likhet med tidigare forskning finner Janssens inget samband mellan 
industrialisering och framväxten av individualistiska attityder till familj och släkt. 
Än mer centralt i sammanhanget är att de starka släktskapsband som fram
träder i hennes studie, delvis manifesterade i förekomsten av utvidgade familje
typer, inte förefaller inverka negativt på möjligheterna till individuell social 
mobilitet. Det föreligger således inga belägg för att familje- och släktskaps
band skulle stå i någon form av motsatsförhållande till individuella strävan
den.17 

Den historiska forskningen har under de senaste decennierna, från varie
rande utgångspunkter och med ledning av empiriska data från olika geogra
fiska miljöer, starkt kritiserat det teoretiska antagandet om ett starkt samband 
mellan industrialiseringen och familjestrukturen differentiering. Detta tillbaka
visande rörande flera av moderniseringsteorins centrala teser torde, mot bak
grund av det nära släktskapet mellan nämnda teori och idén om den demografi
ska transitionen, påverka trovärdigheten hos många av de generella utsagor 
som presenterats inom transitionsteorin. Från och med 1960-talets början kom 
teorin om den demografiska transitionen i stor utsträckning att tillämpas som 
en modell för att förklara nedgången i fertilitet. Anledningen till denna utveck
ling kan delvis sökas i att problemet med överbefolkning i vissa delar av värl
den blivit alltmer påtagligt. Vid denna tid hade tillgängligheten på historiska 
demografiska data från i första hand den europeiska kontinenten ökat. Detta 
medförde förbättrade möjligheter till empiriskt godtagbara analyser av fertilitet-
snedgången i Europa. År 1963 inleddes, på initiativ av A. J. Coale vid Prince
ton universitetet, ett ambitiöst upplagt projekt vilket hade som syfte att för
klara historiska förändringar i fruktsamhetsmönstren i Europa. Målet för 
Princetonprojektet var att presentera demografiska analyser för varje nation 
och region i Europa för en hundraårsperiod med början vid mitten av 1800-
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talet. Inom ramen för projektet presenterades ett stort antal nationsmonografier 
och de slutgiltiga resultaten av forskningen redovisades i en sammanfattande 
volym vilken publiserades 1986.18 

I syfte att kunna utföra tillförlitliga komparationer av fruktsamhetsnivåer 
och samtidigt så precist som möjligt ringa in tidpunkten för den begynnande 
nedgången, utvecklade Coale en metod som baserades på index där fertiliteten 
inom en given population relaterades till den för naturlig fertilitet.19 Denna 
metod medgav direkta jämförelser över nationella och regionala gränser och 
indextalen kunde även användas som beroende variabler i multivariatanalyser. 
Genom att analysera samband mellan fertilitetsnivåer och olika socio-ekono-
miska och kulturella variabler vilka var representativa för moderniseringsteorins 
utgångspunkter, utvecklades Princetonprojektet till ett test av transitionsteorins 
giltighet. Resultatet av projektet var i detta specifika avseende att betrakta 
som nedslående. Den regionala och lokala variationen i fruktsamhetsmönster 
medförde stora svårigheter i fråga om att peka ut någon central faktor, eller till 
och med en kombination av faktorer, vilka på ett tillförlitligt sätt kunde förklara 
fertilitetsnedgången i enlighet med de hypoteser som genererades ur 
transitionsteorin. Istället pekade flera resultat mot betydelsen av kulturella 
faktorer, såsom språkliga och religiösa olikheter, som väsentliga vid förkla
ringen till variationer i fruktsamhetsmönster inom nationella och regionala 
befolkningar. Dessutom föreföll lokala variationer i industriell struktur med 
avseende på exempelvis arbetsmarknadsförhållanden haft stor inverkan på 
familje- och fruktsamhetsmönstren.20 

Den lokala och regionala variationen i fruktsamhetsmönster, som kunde 
konstateras inom Princetonprojektet, reser inte enbart tvivel angående giltig
heten i antagandet rörande industrialiseringens inverkan, den medför också 
ett ifrågasättande av de sociala olikheter med avseende på förändrade familje
mönster som framhölls inom moderniserings- och transitionsteorierna. Före
ställningen om att familjeplanering började att tillämpas bland de övre 
samhällsgrupperna och därefter successivt spreds nedåt längst den sociala 
skalan har kommit att framstå som tveksam. Beträffande svenska förhållan
den har vissa oklarheter vad gäller giltigheten i detta diffutionistiska synsätt 
kunnat konstateras tämligen tidigt. I en studie av sociala variationer i fertilitet 
vilken behandlar förhållanden i Stockholm och i mälardalsområdet perioden 
1917-30, har Karl Arvid Edin och Edward P. Hutchinson visat på resultat som 
pekar i en annan riktning. Under hela den tidsperiod de undersökt var nivå
erna på den äktenskapliga fruktsamheten genomgående lägst bland de befolk
ningsgrupper som befann sig nederst i den sociala hierarkien. Detta förhål
lande gällde oavsett om social status graderades enligt inkomst och förmögen
het eller enligt utbildningsnivå. Även om studien behandlar en relativt sen pe-
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nod ges här indikationer om att sambandet mellan tillämpning av familjeplane
ring och social status inte är lika klart som den teoretiska ståndpunkten gör 
gällande.21 

Även i senare forskningsresultat ges belägg för osäkerheten vad gäller den 
sociala turordningen i den svenska fertilitetsnedgången. Vid studiet av urbana 
fruktsamhetsmönster 1870-1930 har John Rogers kunnat påvisa att de sam
hällsgrupper som tidigast förefaller kontrollera den äktenskapliga fertiliteten 
var de okvalificerade arbetarna samt högre tjänstemän och företagsledare. I 
de stadsmiljöer som studerats föregick således arbetarbefolkningen medelklass
grupperna i detta avseende.22 

Komplexiteten och osäkerheten vad gäller sociala variationer i fruktsamhets-
mönster har medfört en omvärdering av värdet av social struktur som ett 
kriterium vid analyser av förändringar i fruktsamhetsmönster. Som nämnts 
tidigare baserades de första försöken att formulera teoretiska utsagor rörande 
interaktionen mellan industrialisering och befolkningsutveckling på europeiska 
data. Beträffande uppfattningen om en social turordning i fråga om föränd
rade fruktsamhetsmönster, utvecklades denna tidigast med utgångspunkt från 
förhållanden i England och Wales. Närmare bestämt utifrån uppgifter i en 
folkräkning från 1911, där yrkesspecifika fruktsamhetstal kunde analyseras. 
De registrerade yrkeskategorierna grupperades enligt en hierarkisk modell 
för social struktur, varefter generella mönster kunde göras synliga.23 Idén om 
ett diffusionistiskt mönster i fråga om tillämpning av barnbegränsning presen
terades för första gången vid analyser av sociala variationer i fruktsamhet 
enligt denna modell. Det har emellertid visats att försöket att inordna yrkes
specifika variationer i fruktsamhet i enlighet med en modell för social struktur 
medför stora metodologiska problem. Detta därför att variationerna inom de 
respektive sociala grupperna kan vara betydande. Vid en förnyad analys av 
uppgifterna i nämnda engelska folkräkning har Simon Szreter visat att sprid
ningen vad gäller fruktsamhetsnivåer inom respektive grupper var så stor i 
detta avseende att statistiskt signifikanta slutsatser rörande sociala variationer 
i fertilitet inte kan dras. Szreter presenterar en tolkning av fertilitetsnedgången 
i det brittiska samhället perioden 1860-1940, där en komplex och mångfaldig 
bild av förändrade fruktsamhetsmönster framträder. Fertilitetsnedgången i 
England och Wales följde inte en social turordning, utan varierade snarare 
beroende på lokala ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förhållanden. 
Det är till stor del inom ramen för den lokala miljön som de sociala relationer 
formades vilka bidrog till förändrade familjemönster med avseende på exem
pelvis arbetsfördelning, genusrelationer och fruktsamhetsmönster. Det före
låg därför betydande skillnader mellan större urbana centra och det stora fler
talet mindre städer och samhällen, vilka i allmänhet karaktäriserades av socio-
ekonomiska förhållanden knutna till en eller endast ett mindre antal industrier. 
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Szreter menar att det i den lokala kontexten utvecklas kommunikationsgemen-
skaper, "communicative communities", vilkas karaktär är av betydelse för 
förståelsen av variationerna i fråga om förändrade fruktsamhetsmönster. Dessa 
communication communities" formas av gemensam social, geografisk och 

språklig tillhörighet. I detta avseende manifesteras, enligt Szreter, de sociala 
skillnaderna i 1800-talets England främst i det förhållandet att det inom med
elklassen vuxit fram litterära språkliga konventioner, vilket underlättade 
kommunikationen inom denna samhällsgrupp och därav medgav en effekti
vare spridning av idéer. Den engelska medelklassen kan därför betraktas som 
nationell i denna mening, till skillnad från arbetarbefolkningen vars identiteter 
i högre grad formades lokalt. När det gäller motivet till att medvetet begränsa 
barnantalet inom familjen framhåller Szreter den förväntade kostnaden av 
barn som viktigast. Denna kostnad bör dock med ledning av det förda resone
manget betraktas utifrån både ekonomiska och kulturella utgångspunkter.24 

Viss kritik har riktats mot Szreters framställning. Detta dels för att den 
presenterar en alltför partikularistisk bild av nedgången i födelsetal och dels 
därför att de empiriska analyserna baseras på ett folkräkningsmaterial där 
vissa frågor inte kan ges en tillförlitlig belysning. Som exempel på det senare 
kan namnas att folkräkningen i England och Wales 1911 inte medger godtag
bara analyser av födelseintervall.25 Szreters undersökning har emellertid läm
nat tva viktiga bidrag till förståelsen av förändringar i fruksamhetsmönster. 
Det ena är ifrågasättandet av värdet av hierarkiska modeller för social struk
tur vid analysen av familje- och fruktsamhetsmönster. Det andra är att han 
visat på vikten av att söka nya teoretiska modeller för förklaringen till föränd
ringar i fruktsamhet. 

1.2. Strategi och kommunikation 

Beträffande de teoretiska aspekterna på Szreters arbete kan framhållandet 
av kommunikativa utgångspunkter vid förståelsen av förändrade demografiska 
mönster ses som ett led i en strategi syftande till att förnya de teoretiska 
ramarna för familjehistorisk forskning. Szreter anknyter här, även om det inte 
explicit framgår, till samhällsteoretiska tankegångar förekommande inom Frank
furtskolan. Jürgen Habermas diskuterar i detta sammanhang olika typer av 
sociala handlingar, där han gör en analytisk distinktion mellan strategiskt respek
tive kommunikativt handlande. Det strategiska handlandet betecknas som mål
inriktat och framgångsorienterat medan kommunikativt handlande syftar till 
samförstånd och kategoriseras som förståelseorienterat. I detta sammanhang 
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ställer han sig kritisk till Parsons systemfunktionalistiska tankegångar, vilka 
som redan nämnts är starkt färgade av målinriktad aktionsteori. Genom att 
knyta samhällsutvecklingen under industrialiseringen, definierad som en pro
cess av strukturell differentiering, till aktionsteoretiska utgångspunkter med 
avseende på individuell och institutionell förändring, kommer vissa betydelse
fulla förutsättningar som exempelvis den kulturella kontext inom vilken för
ändringsprocesser äger rum att objektifieras. Habermas menar att Parsons, 
på grund av att han bortser från kommunikativa aspekter vid samhällsför
ändring, tenderar att behandla normer och värderingar som objekt vilkas inne
börd förändras då strukturomvandlingen ändrar förutsättningarna för individens 
strategiska handlande.26 Denna tankegång kan, överförd till de frågor som 
här behandlas, förklara de nära nog mekaniska orsaksförklaringarna i Par
sons idé om den moderna kärnfamiljens uppkomst till följd av anpassning till 
förändrade strukturellt betingade villkor. 

Distinktionen mellan strategiskt och kommunikativt handlande kan betrak
tas som ett fruktbart analytiskt angreppssätt vid studiet av historisk förändring 
inom familjen. En familj består som bekant av flera individer, varför gemen
samma beslut, vilka i och för sig kan vara av strategisk karaktär, måste förstås 
i ett kommunikativt sammanhang. Habermas menar att skillnaden mellan stra
tegiskt och kommunikativt handlande inte nödvändigtvis ligger i inställningen 
hos aktören eller aktörerna. Den karaktäriseras istället av strukturella känne
tecken. Det förståelseorienterade mönstret i kommunikativt handlande påläg
ger aktörerna begränsningar som medför att dessa måste inta en inställning 
som inbegriper fler förutsättningar än den objektiverande inställningen hos 
den som handlar strategiskt. Om deltagarna i en social relation, åstadkommen 
genom kommunikativt handlande, lyckas uppnå en inbördes förståelse leder 
detta till ett samförstånd dem emellan. Ett sådant samförstånd uppfyller inte 
endast de betingelser som krävs för en faktiskt rådande överensstämmelse. 
Det vilar även på en gemensam övertygelse. Den enes kommunikativa hand
ling lyckas endast när den andre accepterar den.27 

Formerna för kommunikationen kan därför bestämmas även av mer över
gripande sociala och kulturella förhållanden. I syfte att definiera de förhållan
den som utgör en för aktörerna i samband med kommunikativt handlande 
gemensam värdegrund använder Habermas begreppet livsvärld. Livsvärlden 
är sammansatt av de strukturella komponenterna kultur, samhälle och person. 
Kultur åsyftar i detta fall det vetandeförråd ur vilket kommunikationsdeltagarna 
förser sig med tolkningar om något i världen. Samhälle betecknar de legitima 
ordningar via vilka kommunikationsdeltagarna reglerar sin tillhörighet till so
ciala grupper och därmed säkrar en solidaritet. Personlighet slutligen avser de 
kompetenser som gör en individ språk- och handlingsförmögen och därmed i 
stånd att delta i förståelseprocesser.28 
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Tabell 1.1. Reproduktionsprocessernas bidrag till vidmakthållande av livs
världens strukturella komponenter. 

Strukturella 
komponenter 

Reproduktions
processer. 

Kultur Samhälle Personlighet Bedömnings
grund 

Kulturell 
reproduktion 

Koncensus-
dugliga tolknings
scheman 

Legitimering 
mål 

Uppfostrans 
rationalitet 

Kunskapens 

Social 
integration 

Förpliktelser Legitimordnande 
mellanmänskliga 
relationer 

Social 
tillhörighet 

Medlemmarnas 
solidaritet 

Socialisation Tolknings
prestationer 

Motivation för 
normkonformt 
handlande 

Interaktions-
färdigheter 

Personens 
ansvar 

Källa: Habermas, J. The theory of communicative action. Vol. II. (Cambridge 1987) s 142. 

Livsvärldsbegreppet sådant det används hos Habermas syftar till att över
brygga motsättningarna mellan en strukturellt orienterad tradition inom socio
login med en mer renodlat handlingsorienterad tradition. Habermas menar att 
den enskilde aktören å ena sidan är initiativtagande med ett personligt ansvar 
för sina handlingar, men kan samtidigt ses som en produkt av kulturell tradition 
och andra yttre krafter. De strukturella komponenterna kultur, samhälle och 
person representerar tre språkliga reproduktionsprocesser, vilka är knutna till 
varandra enligt det schema som illustreras i tabell 1.1. 

De tre reproduktionsprocesserna bidrar till vaije komponent men koppling
arna kultur - kulturell reproduktion, samhälle - social integration respektive 
personlighet - socialisation kan betraktas som mest centrala, vilket illustreras 
av understrykningarna i tabellen. Den kulturella reproduktionsprocessen ska i 
första hand sörja för att ny kunskap är förenlig med invanda traditionella 
tolkningsramar vilket möjliggör förståelsen av en situation. Den sociala 
integrationsprocessen har som funktion att hålla ihop samhället och åstad
komma en normativ samordning av handlandet. Socialisationsprocessen slut
ligen står som garant för att förmågan att handla och interagera överförs till 
nya generationer. 

Livsvärlden delas av Habermas upp i två sfärer, en privatsfär och en offent
lighet. Privatsfärens centrum utgörs av familjen. I offentligheten görs en åt
skillnad i en kulturell och en politisk offentlighet. Den del av offentligheten 
Habermas ägnat störst intresse är den politiska. Den moderna offentligheten, 
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vars ursprung söks i borgerliga miljöer framväxta i England och Frankrike vid 
tiden för sekelskiftet 1700, utmärks av att den är statsfri, sekulär och rationell. 
Den bröt med föreställningen om ett samhälle byggt på harmoni och hegemoni
ska värden. Då den borgerliga offentligheten av Habermas betraktas som den 
plats där det civila samhället kopplas till staten som myndighetsstruktur kan 
den beskrivas som maktkritisk till sin karaktär. Habermas använde som fram
gått först offentlighetsbegreppet för att beteckna de fora för diskussion och 
litterär produktion som växte fram inom 1700- och 1800-talets borgerlighet. 
Han har senare breddat definitionen till att innefatta en frivilligsfär betraktad 
som ett område för verksamheter byggt på medlemskap i intresseorganisatio
ner och andra typer av frivilliga sammanslutningar eller sociala rörelser. Den 
offentliga diskussionen inom dessa fora är av betydelse i det att den förmår att 
identifiera och tolka sociala problem och därmed verka opinionsbildande.29 

Av föregående diskussion framgår att livsvärlden med dess båda sfärer 
betraktas som skild från exempelvis statliga myndigheter, även om det givet
vis finns beröringspunkter mellan de olika samhälleliga områdena. Denna åt
skillnad är ett resultat av Habermas strävan att förena livsvärldsbegreppet 
med ett systemteoretiskt perspektiv. Utgångspunkten här är att det, även om 
livsvärldsbegreppet är värdefullt då det medger en rekonstruktion av sociala 
fenomen med utgångspunkt i aktörernas egna perspektiv, finns samhälleliga 
sammanhang som den enskilde aktören inte förmår se ur sitt livsvärlds
perspektiv. Det behövs därför ett vetenskapligt perspektiv som syftar till att få 
grepp om dessa bakomliggande sammanhang. Habermas vänder sig således 
mot ett synsätt som helt likställer livsvärld och samhälle. Syftet med åtskiljan
det av dessa båda perspektiv är att åskådliggöra den långsiktiga dynamiken i 
förhållandet mellan samhällssystem och livsvärld. Håller vi oss till förhållan
den representativa för det moderna marknadsekonomiska samhällssystemet, 
som enligt Habermas karaktäriseras av en långtgående frikoppling mellan sys
tem och livsvärld, medger uppdelningen en möjlighet att förstå förhållandet 
mellan de båda nivåerna ur både ett system- och ett livsvärldsperspektiv. 
Systemsidan består av subsystemen ekonomi och förvaltning och livsvärlds
sidan av de båda sfärerna privat och offentlighet som redan diskuterats.30 

Utifrån systemperspektivet kan utbytesrelationerna mellan system och livs
värld illustreras av den schematiska framställning som presenteras i tabell 1.2. 
Utbytesrelationerna mellan system och livsvärld är hopkopplade i par. En ström 
av arbetskraft går från privatsfären till det ekonomiska systemet, vilken mot
svaras av en motriktad ström av arbetsinkomster. Dessutom utbyts även va
ror och tjänster mot efterfrågan. Mellan det offentliga förvaltningssystemet 
och medborgarna i den offentliga sfären utbyts skattepengar mot organisato
riska insatser (offentlig service och ekonomiska förmåner) och politiska be
slut mot uppslutning och lojalitet. 
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Då relationerna även förutsätter social integration kan perspektivet även 
kastas om till att belysa premisserna sedda från livsvärlden. Med denna ut
gångspunkt kanaliseras kontakterna genom fyra sociala roller: 1) rollen som 
arbetstagare, 2) rollen som konsument, la) rollen som klient (välfardskonsument) 
och 2a) rollen som medborgare. Habermas gör en distinktion mellan rollen 
som arbetstagare och klient å ena sidan och rollen som konsument och med
borgare å den andra. De förra är organisationsberoende roller och är definie
rade från systemsidan. Rollerna som konsument och medborgare är relativt 
sett friare i förhållande till systemet. De är i högre utsträckning definierade ur 
livsvärldens perspektiv och avspeglar värderingar och förhållningssätt som 
har skapats genom socialisationsprocessen.31 

Tabell 1.2. Relationerna mellan system och livsvärld ur ett systemperspektiv. 

Livsvärld 
Privatsfär 

Utbytesrelationer 
1) M 

2) 

Arbetskraft 
P 

Subsystem 
Ekonomiskt system 

Arbetsinkomster 
P 

Varor och tjänster 
P 

Offentlighet 
Efterfrågan 

la) P 

Skatter 
M 

Förvaltningssystem 

Organisatoriska insatser 
2a) M 

Politiska beslut 
M 

Massans lojalitet 

Källa: Habermas, J. (1987) s 320. Förklaring: P = Penningmediet. M = Maktmediet. 
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Denna modell där system och livsvärld är åtskilda kan återföras till handlings
teoretiska utgångspunkter. Habermas menar att det strategiska och mål
rationella förhållningssättet i fråga om relationer och interaktion i huvudsak är 
begränsad till områden som rör samhällets materiella reproduktion, det vill 
säga ekonomi och förvaltning. Syftet med den tvådelade modellen är att visa 
att det vid sidan av dessa områden existerar en kommunikativt integrerad 
livsvärld vars reproduktionsprocesser samverkar på det sätt som tidigare dis
kuteras. 

System- livsvärld-modellen har kritiserats utifrån olika utgångspunkter. 
Dels har det ifrågasatts att samhället på ett enkelt sätt kan delas i en funktionellt 
sammanhållen systemdel och en kommunikativt sammanhållen livsvärldsdel. 
Kritiken har i detta avseende grundats på att dualismen i modellen tycks utgå 
från begreppen kommunikativt och strategiskt handlande. Det är enligt detta 
synsätt en alltför grov förenkling att hävda en total överensstämmelse mellan 
handlingstyper och samhällsområden. Till detta kan läggas att marxistiskt in
spirerad kritik framförts vad gäller de argumentativa och kommunikativa drag 
som tycks framträda hos Habermas när det gäller medel för överbryggandet 
av motsättningar inom samhället. Begrepp som klassmotsättningar och poli
tisk konflikt kan betraktas som både förståelse- och resultatinriktad, varför de 
förefaller passa dåligt in i Habermas modell.32 

Habermas har till viss del bemött denna kritik. Samtidigt som han står fast 
vid uppfattningen att åtskillnaden mellan system och livsvärld är reell har 
likställandet mellan handlingstyper och handlingsområden tonats ned. 
Kommunikativt handlande och normativ integration förekommer även i system
delen, samtidigt som livsvärlden inte helt saknar inslag av systemintegration.33 

Beträffande den marxistiskt influerade kritiken, där utgångspunkt tas i 
konfliktbegreppet, kan invändas att argumentation, dialog och samförstånds
lösningar i realiteten till stor del varit kännetecknade för arbetarrörelser i väst
världen. I detta sammanhang kan dock ytterligare en aspekt på system-
livsvärlds-modellen förtjäna närmare granskning. Relationerna mellan sys
tem och livsvärld såsom Habermas skisserat dem, bygger på att de olika sfäre
rna inom livsvärlden relateras direkt till olika områden på systemsidan. Privat
sfären är genom utbytesrelationer knuten till det ekonomiska systemet medan 
offentligheten på motsvarande sätt relateras till förvaltningssystemet. Här in
ställer sig ett problem. Utgår vi från svenska förhållanden kan det historiskt 
sett nära samarbetet mellan arbetarrörelsens fackliga respektive politiska grenar 
i viss mån peka i en riktning där gränserna mellan livsvärldens privata och 
offentliga sfärer blir flytande. Fackföreningsrörelsen, vilken mot bakgrund i 
tidigare resonemang i egenskap av intresseorganisation kan förläggas till livs
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världens offentliga sfär, står i direkt relation till det ekonomiska systemet. Den 
politiska grenen av arbetarrörelsen däremot kan relateras till förvaltnings
systemet. 

Habermas samhällsmodell vilken utgår från ett dualistiskt åtskiljande av 
livsvärld och system är inte invändningsfri. Modellen kan dock betraktas som 
en fruktbar utgångspunkt vid socialhistoriskt inriktad forskning. Vi har tidigare 
kunnat konstatera att försöken att förklara familje-demografiska förändrings
processer utifrån renodlade ekonomiska och systemteoretiska utgångspunk
ter i flera avseende medfört missvisande slutsatser. Direkta samband mellan 
samhällsekonomisk strukturförändring och förändringar i familjemönster har 
inte kunnat verifieras. De av Habermas diskuterade begreppen kommunikativt 
och strategiskt handlande kan här vara gångbara som analytiska kategorier. 
Förändringar inom familjen, vilken hos Habermas återfinns i livsvärldens pri
vata sfär, bör bäst kunna förstås med utgångspunkt i en kommunikativ kon
text, där i och för sig kopplingar till det ekonomiska systemet föreligger, men 
där även andra aspekter i fråga om kulturell och social integration bör vägas 
in. I detta sammanhang kan det vidare antas att gränserna mellan livsvärldens 
privata och offentliga sfär är att betrakta som flytande. Intresseorganisationer 
och sociala rörelser till vilka de vid slutet av 1800-talet framväxande folkrörel
serna kan räknas bör kunna betraktas som inflytelserika på samtliga 
reproduktionsprocesser inom livsvärlden. Opinionsbildningen inom dessa rö
relser kan hypotetiskt antas ha haft möjlighet att påverka såväl den kulturella 
reproduktionen som sociala integrationsprocesser och socialisation. 

1.3. Familjen i gruvmiljö 

I den familje-demografiska litteraturen har gruvmiljöer kommit att betraktas 
som något av ett specialfall. Anledningen till detta är att fruktsamhetsnivåerna 
inom gruvarbetarbefolkningar i Västeuropa och Nordamerika kvarstod på 
avsevärt högre nivåer än dem som konstaterats för andra befolkningsgrupper 
inom den industriellt - urbana sektorn i det sena 1800- och tidiga 1900-talets 
samhälle. Detta förhållande observerades tidigast i 1911 års folkräkning i 
England och Wales, vilken var inriktad mot sociala variationer i fruktsamhet. 
Mot bakgrund av resultat hämtade från europeiska gruvområden kunde senare 
ett mönster som föreföll vara av generell karaktär fastställas. Kännetecknade 
för detta mönster var hög nettoinflyttning och höga reproduktionstal, vilka 
sammantaget skapade förutsättningar för kraftig befolkningstillväxt.34 
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Mot bakgrund av dessa observationer har Michael Haines utarbetat en 
modell för demografisk utveckling i gruvindustriella miljöer. Modellen kan sam
manfattas i följande punkter; 

1. Förhållandevis goda inkomstmöjligheter för manliga arbetare. 
2. Tämligen hög nettoinflyttning till gruvdistrikt, i synnerhet beträffande män. 
3. Ojämn könsfördelning med en stark övervikt av män. 
4. Begränsade anställningsmöjligheter för kvinnor 
5. Förhållandevis låg giftermålsålder, särskilt för kvinnor. 
6. Jämförelsevis hög mortalitet och spädbarnsdödlighet. 
7. Hög äktenskaplig fruktsamhet.35 

Modellen bygger som framgår på en samverkan mellan lokal industriell 
struktur och demografiska förhållanden. Efterfrågan på manlig arbetskraft i 
kombination med relativt höga löner förutsätts leda till förhållandevis höga 
inflyttningstal i gruvsamhällen. På grund av förhållanden på den lokala arbets
marknaden antas det föreligga en dominans av män bland de inflyttande. Den 
industriella och sociala strukturen på lokal nivå erbjuder tämligen begränsade 
möjligheter till yrkesarbete för kvinnor. Detta därför att gruvhanteringen, åt
minstone från och med slutet av 1800-talet, i första hand sysselsatte manlig 
arbetskraft och då arbetarbefolkningen var starkt dominerande i den sociala 
strukturen i gruvmiljöer. Dessa förhållanden förväntas medföra en låg kvinnlig 
giftermålsålder. Låg kvinnlig giftermålsålder, i kombination med hög äkten
skaplig fruktsamhet, medför i sin tur hög total fertilitet. 

Överfört till de teoretiska utgångspunkter som tidigare diskuterats kan ett 
visst släktskap mellan Haines modell och såväl moderniseringsteorin som 
systemfunktionalism konstateras. Överensstämmelsen ligger i att det ekono
miska systemet verkar styrande för den sociala och demografiska utveck
lingen, även om modellen för demografisk utveckling i gruvmiljöer enbart in
riktas mot lokal ekonomisk struktur. Modellen förutsätter en direkt anpassning 
till förhållanden inom gruvindustrin vilken ytterst utgår ifrån efterfrågan på 
arbetskraft och inkomstnivåer. Arbetarbefolkningens dominans inom den so
ciala strukturen i gruvsamhällen kan även den ses som ett resultat av dessa 
förhållanden, då antagandet om hög nettoinflyttning står i direkt relation till 
industrins arbetskraftsbehov. Inriktningen mot industriell och ekonomisk struktur 
medför att det svagaste ledet i modellens förklaringsschema kan lokaliseras 
till det förhållande den är avsedd att klargöra, nämligen den höga fruktsamheten 
i gruvmiljöer. Förklaringen till höga nivåer på den totala fertiliteten vilar ytterst 
på antagandet om hög äktenskaplig fruktsamhet i gruvindustriella områden. I 
den händelse detta antagande inte uppfylls kan sambandet mellan låg kvinnlig 
giftermålsålder och hög fruktsamhet inte betraktas som giltigt. 
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Haines antyder emellertid även att den kulturella bakgrunden hos den till 
gruvområden inflyttande befolkningen kan ha varit av betydelse för familje-
och fruktsamhetsmönstren. I detta sammanhang framhålls dels att gruvsam
hällen i allmänhet var i avsaknad av de karaktäristika som kan förknippas med 
stadsurbana miljöer. Dessutom växte de ofta fram i relativt avskilda områden, 
vilket antas kunna medföra en jämförelsevis långsam anpassning till föränd
rade samhällsnormer. Sambandet mellan kulturella normer och inflyttning 
manifesteras enligt dessa antagande på så sätt att den inflyttande befolkningen, 
vilken till stor del antas komma från rurala miljöer, i den lokala kontexten inte 
utsattes för någon större påverkan i riktning mot förändrade familjemönster.36 

Den höga äktenskapliga fertilitet som observerats i det sena 1800-talets 
brittiska gruvmiljöer har behandlats utifrån en till viss del annan utgångspunkt 
av David Levine. Han riktar i likhet med Haines fokus mot förhållanden inom 
gruvindustrin, men koncentrerar sitt resonemang i högre grad till familjen. Det 
som, enligt Levine, gör att gruvarbetarfamiljen kan betraktas som speciell i 
jämförelse med andra arbetargrupper är kombinationen goda inkomster och 
hög äktenskaplig fertilitet. Utifrån sett organiserades familjen i gruvmiljöer i 
enlighet med ett manligt familjeförsöijarideal. Mannens lönenivå var jämförel
sevis hög samtidigt som de begränsade möjligheterna till yrkesarbete för kvin
nor medförde att hustruns roll var bunden till hemmet. Levine söker förkla
ringen till den höga fruktsamheten i gruvarbetarmiljöer i det faktum att inkom
sterna för manliga arbetare varierade över livscykeln. Möjligheterna till höga 
förtjänster avtog i takt med stigande ålder. Efter att ha nått en topp vid trettio-
fem- fyrtioårsåldern, sjönk inkomsterna för gruvarbetare tämligen snabbt. I 
en situation där familjens försörjning är beroende av manliga arbetsinkomster 
kan detta förhållande, enligt Levine, medföra ett incitament till hög fruktsam
het. Motivet till detta är att söner som lever kvar i föräldrahushållet genom 
inträde i arbetslivet kunde lämna betydelsefulla bidrag till familjens ekonomi 
vid den tid då faderns inkomster böljat avta. Även döttrar kunde tillhandahålla 
viktigt arbete, även om det inte var i form av lönearbete. Detta genom att bistå 
vid hushållsarbetet. Det kan därför föreligga en logisk koppling mellan 
produktionsformerna inom gruvhanteringen och de höga reproduktionstal för 
gruvarbetarfamiljer som kvarstod även vid 1900-talets början.37 

Levines resonemang är värdefullt då det kopplar produktionsformerna inom 
gruvindustrin direkt till den enhet där de observerbara fruktsamhetsmönstren 
manifesteras, nämligen familjen. Relaterar vi diskussionen angående de 
familjeekonomiska motiven till höga reproduktionstal till antagandet om en jäm
förelsevis låg giftermålsålder kan det samband Levine diskuterar förstärkas 
ytterligare. Möjligheterna till goda förtjänster i unga år har antagits uppmuntra 
tidiga äktenskap i gruvindustriella områden. Detta förhållande kan, i kombina
tion med det faktum att ett manligt familjeförsörjarideal betraktas som repre
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sentativt för gruvarbetarfamiljer, förväntas begränsa den tid en yrkesarbe
tande son har möjlighet att lämna bidrag till föräldrahushållets försörjning. 
Samma sak torde gälla döttrars oavlönade hemarbete. Stora barnkullar skulle 
i så fall stå som garant för att den tid familjens inkomster förstärks kan maxi
meras. Den invändning som kan resas mot Levines tes är att möjligheterna till 
avlönat arbete i stort sett var förbehållet söner. Döttrar kunde, även om deras 
hushållssysslor var betydelsefulla, utifrån detta resonemang inte betraktas som 
en direkt ekonomisk resurs. 

Levines förklaring till fruktsamhetsmönstren inom den brittiska gruvarbetar-
befolkningen bygger, om vi väljer att utgå från Habermas samhällsmodell, på 
en direkt koppling mellan livsvärldens privata sfär och det lokala ekonomiska 
systemet med avseende på industriell struktur. Det bör framhållas att Levine, 
till skillnad mot Haines, avstår från att resa anspråk på generalitet för den 
förklaring han presenterar. Den utgår endast från förhållanden i Storbritan
nien under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Problemet med en förklaringsmo
dell som ensidigt tar utgångspunkt i ekonomiska förhållanden är emellertid att 
den lämnar begränsat utrymme för förändringar, annat än som ett resultat av 
ändrade betingelser i fråga om industriell produktionsstruktur och lokala 
arbetsmarknadsförhållanden. Detta gäller i hög grad även Haines modell vil
ken till stor del bygger på en samverkan mellan industriellt- ekonomiska och 
demografiska faktorer. 

Vi har tidigare kunnat konstatera att försöken att knyta förändrade familje
mönster till enbart ekonomiska utvecklingsprocesser visat sig problematiska. 
Förklaringsvärdet hos teoretiska utgångspunkter som vilar tämligen ensidigt 
på ekonomiska premisser kan betraktas som otillräckligt. Samtidigt pekar forsk
ningsresultat hämtade från brittiska förhållanden mot att det vid slutet av 1800-
talet förelåg betydande lokala variationer i fruktsamhetsmönster, vilket såle
des inte medger en så stark koppling till industriell struktur som antyds i Haines 
modell. Även om dessa resultat har ansetts ge en alltför splittrad bild av 
fruktsamhetsmönstren under tiden för fertilitetstransitionen, torde lokalhistoriskt 
inriktade studier kunna medge teoretiska förhållningssätt innefattande fler ni
våer än endast industriella mönster med avseende på arbetskraft och löner. 

1.4. Avhandlingens syfte och frågeställningar 

Denna avhandling behandlar den demografiska utvecklingen, med särskild 
inriktning mot migration, giftermålsmönster och fertilitet, i två vid tiden för 
sekelskiftet etablerade gruvsamhällen i Norrbottens län. De båda samhällena, 
Malmberget och Kiruna, växte fram som en direkt följd av gruvindustrins 
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expansion i området. Detta förhållande medför å ena sidan att förutsättningarna 
för samhällsutvecklingen var tämligen unika för svenska förhållanden, å den 
andra sidan torde möjligheterna att pröva den lokala industriella strukturens 
betydelse för den demografiska utvecklingen i relation till andra faktorer av 
kulturell eller politisk karaktär kunna bedömas som goda. 

Ambitionen att relatera betydelsen av industriell struktur, i enlighet med 
Haines modell för demografisk utveckling i gruvmiljöer, till faktorer som bäst 
kan förstås i en kulturell och social kontext har varit vägledande vid valet av 
de centrala problemområdena. Ett första syfte med undersökningen blir där
för att söka fastställa om det tänkta sambandet i Haines modell mellan migra-
tion, giftermålsmönster och fruktsamhetsnivåer kan konstateras i den stude
rade miljön. Inom ramen för detta syfte kan även Levines förklaring till hög 
äktenskaplig fruktsamhet inom gruvarbetarbefolkningar rymmas. Levine ser 
de höga reproduktionsnivåerna inom denna yrkeskategori som ett resultat av 
en strategisk anpassning till förhållanden representativa för gruvindustrin med 
avseende på arbetsmarknad och löner. Detta första led i studien behandlar 
således kopplingarna mellan den lokala ekonomiska strukturen och familjen. 
Med referens till Habermas samhällsmodell blir inriktningen i detta fall mot 
relationerna mellan systemsidans ekonomiska och livsvärldens privata del. 

Den andra vägledande frågeställningen är att söka belysa betydelsen av 
traditionella mönster, i detta sammanhang med avseende på familjedemografiskt 
beteende, vid förklaringen till lokala familjemönster. Utgångspunkten här är 
att tidigare forskning kunnat påvisa förekomsten av regionala variationer i 
äktenskaplig fruktsamhet, vilka visats vara av högre förklaringsvärde än lo
kala olikheter beträffande produktionsstruktur.38 Dessa resultat ifrågasätter 
således i viss mån ett direkt samband mellan industriell struktur och 
fruktsamhetsmönster. Ambitionen att anknyta till regionala kulturella mönster 
inordnas också till de tre problemområdena migration, giftermålsmönster och 
fruktsamhet. De gruvsamhällen som studeras växte fram som ett resultat av 
inflyttning i samband med arbetskraftsrekryteringen till gruvindustrin, varför 
befolkningens sammansättning på lokal nivå kan ses som ett direkt resultat av 
de geografiska migrationsmönstren. Även giftermålsmönstren är av betydelse 
i samband med detta syfte då referenser till regionalt betingade karaktäristika 
i den mening som här avses, ytterst bygger på ett antagande om enhetligt 
sammanhållna befolkningsgrupper. Lokala giftermålsmönster i samhällen vars 
befolkning till största delen består av inflyttade kan tänkas motverka en sådan 
enhetlighet. Då de regionala variationer som här diskuteras utgår från äkten
skaplig fruktsamhet genomförs slutligen analyser syftande till att söka fast
ställa i vad mån observerade lokala variationer i fruktsamhetsmönster kan 
förklaras av regionalt ursprung. 
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Det har redan nämnts att ett problem med förklaringar utgående från indu
striell och ekonomisk struktur ligger i att de begränsar utrymmet för föränd
ringar i den händelse de inte kan relateras till ändrade förhållanden i det indu
striella och ekonomiska systemet. När det gäller de traditionella regionala 
fruktsamhetsmönster som diskuterats föreligger motsvarande svårigheter. De 
regionala variationer i äktenskaplig fruktsamhet som åsyftas utgår ursprungli
gen från observationer gjorda med utgångspunkt i 1890 års folkräkning. Dessa 
variationer utgick från demografiska data och presenterades av statistikern 
Gustav Sundbärg i Emigrationsutredningen. Sundbärg redogjorde för en indel
ning av Sverige i tre större sammanhållna geografiska områden, vilka skiljdes 
åt med utgångspunkt i varierade fruktsamhetsmönster.39 Det faktum att indel
ningen bygger på iakttagelser vid en tid då fertilitetstransitionen i Sverige re
dan inletts medför dels att dess representativitet, som kommer att diskuteras 
längre fram, är starkt bunden till observationstillfället. Dessutom utgör den av 
uppenbara skäl ingen lämplig utgångspunkt i samband med förklaringar till 
förändrade fruktsamhetsmönster. Möjligen kan ur ett lokalt perspektiv de 
regionala variationerna utgöra en bakgrund till fruktsamhetsförändringar, i den 
händelse vi väljer att betrakta ökad tillämpning av familjeplanering som en 
innovationsprocess. Utifrån ett sådant synsätt kan det tänkas att nya familje
demografiska mönster sprids från en befolkningsgrupp till en annan. En sådan 
process måste definieras som kommunikativ till sin karaktär. Redan i ett så
dant sammanhang kan därför beröringspunkter till Habermas livsvärldsbegrepp 
konstateras. För att belysa förändringsprocesser som inte enbart går att rela
teras till ekonomiska förhållanden kan livsvärldsbegreppet således tjäna som 
en lämplig utgångspunkt. Ändrade familjemönster kan i enlighet med ett så
dant förhållningssätt betraktas som ett resultat av förändringar i livsvärldens 
reproduktionsprocesser med avseende på kultur, social integration och socia-
lisation. För att presentera en tolkning av hur sådana förändringsprocesser 
kommit till stånd, kan resonemanget ledas vidare till system- livsvärlds-mo
dellen. Tidigare förklaringar till fruktsamhetsnivåer i gruvmiljöer utgår från 
relationerna mellan livsvärldens privata sfär (familjen) och det lokala ekono
miska systemet. Förändringar i det ekonomiska systemet kan i enlighet med 
ett sådant synsätt medföra anpassning och förändring inom ramen för livs
världens reproduktionsprocesser. Ett problem med denna förklaringsmodell är 
att den endast inriktas mot en av livsvärldens sfärer. Vi har tidigare konstate
rat att livsvärldens offentliga sfar av Habermas tillmäts betydelse i det att den 
utgör ett forum för identifikation och tolkning av sociala problem samt därmed 
verkar opinionsbildande. I den lokala kontext som behandlas i denna studie 
kan de vid undersökningsperioden växande folkrörelserna, då i första hand 
fackföreningsrörelsen och organisationer inom arbetarrörelsens politiska gren, 
utgöra betydelsefulla inslag inom ramen för livsvärldens offentliga sfär. Inrikt
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ningen mot arbetarrörelsen vägleds dels av dess tidiga förankring i den lokala 
miljön, men även av att den genom uppdelningen i en facklig och en politisk 
gren stod i relation till både det lokala ekonomiska systemet och det politiska 
förvaltningssystemet. 

Den tredje och avslutande frågan i denna studie är därför att, mot bak
grund i de empiriska resultat med avseende på familje- och fruktsamhets-
mönster som redovisas, analysera diskussioner med anknytning till dessa frå
gor inom frivilliga politiska och fackliga föreningar. I det förra fallet kommer 
tyngdpunkten att förläggas till diskussionen inom politiska kvinnoförbund. Av
sikten med denna avslutande analysdel är att söka fastställa om opinionsbild
ning med avseende på barnbegränsning och familjeplanering kan relateras till 
utfallet av de demografiska analyserna. Denna inriktning medger således sam
mantaget en analys mot tre nivåer där familjemönster kan kopplas till både det 
lokala ekonomiska systemet och livsvärldens lokala offentlighet. 





2 

Källor och metod 

Det svenska kyrkobokföringsmaterialets förtjänster som historiskt källmate
rial är väl belagda. Alltsedan socialhistoriens genombrott som forskningsriktning 
på 1960-talet har flyttningslängder, husförhörslängder och annat material från 
församlingsarkiv utgjort det viktigaste underlaget för studier inriktade mot mig-
ration och familjeförhållanden. Bland de fördelar kyrkoböckerna erbjuder kan 
framförallt nämnas att de medger mycket goda möjligheter till longitudinella 
studier. Det förhållandet att individer följs över tid även i samband med 
flyttningar från en församling till en annan, samt att demografiska händelser i 
en individs liv som exempelvis giftermål, barnafödande och dödsfall finns re
gistrerade, möjliggör rekonstruktioner av individuella livsöden på ett sätt som 
vid en internationell jämförelse är tämligen unikt. Kyrkobokföringsmaterialet 
kan således betraktas som väl lämpat för studier av migrations- och familje
mönster. 

Möjligheten att fastställa tidpunkten för demografiska händelser i en individs 
liv utgör en grundförutsättning för livsförloppsanalys. Denna longitudinellt in
riktade analysmetod utgår från tidpunkten för en händelse mätt i förhållande 
till ett på förhand definierat startdatum för en observationsperiod. Vill vi ex
empelvis analysera kvarboende inom en grupp inflyttande till en bestämd plats 
kan första observationstillfället definieras som tidpunkten för inflyttning, där
efter mäts tiden mellan detta startdatum och det eventuella utflyttningstillfället. 
Metoden är tillämpbar vid analyser inriktade mot variationer i fråga om alla 
demografiska händelser där en longitudinell inriktning förutsätts. Variationerna 
ifråga kan vara av exempelvis social eller kulturell karaktär. De konkreta frå
gor där livsförloppsanalys tillämpas koncentreras i denna studie mot variatio
ner i kvarboendegrad och födelseintervall. 

Då de kvantitativt inriktade analyserna behandlar tre avgränsade problem
områden, migration, giftermålsmönster och fertilitet, har jag valt att i anslut
ning till respektive analysdel presentera en mer ingående metoddiskussion för 
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var och en av delstudierna. Urvalskriterier, frågor rörande klassifikationer och 
indelningar, samt metodpresentationer behandlas mer ingående i dessa dis
kussioner. Den källdiskussion som presenteras här kommer därför att inriktas 
mot vissa mer övergripande frågor rörande det material som utgör grunden 
för de kommande analyserna. 

Källmaterialet till de kvantitativa analysdelarna utgörs av kyrkoboksmaterial 
vid församlingsarkiv i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar för tidsperioden 
1890 till 1930. Analyserna baseras på uppgifter hämtade från flyttningsläng
der, församlingsböcker, lysnings- och vigsellängder, samt födelse- och dop
böcker för församlingarna under den aktuella tidsperioden. Presentationer av 
strukturella förhållanden på lokal nivå i gruvsamhällena Malmberget och Ki
runa med avseende på i första hand social struktur och hushållsstruktur byg
ger på information från folkräkningar för Norrbottens län åren 1900,1910 och 
1920. Även om dessa källserier sammantaget erbjuder goda möjligheter till att 
lösa forskningsuppgifter med en inriktning av den karaktär som här avses, 
föreligger vissa begränsningar i materialet som föranleder en närmare diskus
sion. Till detta kan läggas att de uppgifter i källorna som ligger till grund för 
indelningar i social tillhörighet och hushållsstruktur i vissa avseenden medför 
tolkningsproblem. 

Beträffande begränsningarna i kyrkoboksmaterialet och folkräkningarna 
bör till att börja med framhållas att registreringarna i dessa källserier utgår 
från den i församlingarna kyrkoskrivna befolkningen. Detta förhållande med
för vissa problem vad gäller lokal utveckling i den typ av nyetablerade industri
samhällen som här studeras. Problemen ifråga är särskilt påtagliga i samband 
med undersökningar av migrationsmönster, men kan även vara av viss bety
delse för frågor angående hushållens sammansättning. När det gäller den geo
grafiska rörligheten vet vi sedan tidigare att efterfrågan på arbetskraft i tidiga 
industriområden särskilt under den industriella etableringsfasen medförde be
tydande flyttningsrörelser, ofta av säsongsbunden karaktär, bestående av per
soner skrivna på annan ort. Inflyttning i samband med anställning i industrin, 
behövde således inte innebära ett formellt byte av kyrkoskrivningsförsamling.1 

Detta förhållande medför därför att vi, särskilt under industrialiseringsfasen i 
det område som här studeras, kan räkna med en viss underregistrering av in-
och utflyttande vid analyser utgående från flyttningslängder. Den faktiska 
befolkningsrörligheten kan därför antas ha varit högre än vad som framgår av 
källorna. Detta är givetvis ett problem i samband med analyser av migrations
mönster. Då ambitionen här varit att söka integrera de tre problemområdena 
migration, giftermålsmönster och fertilitet, kan dock konsekvenserna av under
registreringen av flyttande begränsas. Analyser av fruktsamhetsmönster i ett 
bestämt geografiskt område kan endast utföras utifrån den i området folkbok
förda befolkningen. Detta förhållande medför att eventuella samband mellan 
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inflyttning, giftermålsmönster och fertilitet endast kan klarläggas med utgångs
punkt i den del av den inflyttande befolkningen som valde att skriva sig i de 
aktuella församlingarna. 

Ytterligare ett problem förknippat med den eventuella förekomsten av en 
ickeregistrerad befolkning kan knytas till frågor rörande hushållsstruktur. Ana
lyserna av hushållsstruktur baseras, som nämnts, i denna studie på uppgifter i 
folkräkningar. Dessa utgår i sin tur från den i aktuell församling skrivna be
folkningen den sista december det år folkräkningen genomfördes. Vid sidan 
av att registreringen av inneboende i folkräkningar för de församlingar som 
här analysernas förefaller vara alltför låg, vilket kommer att diskuteras i sam
band med presentationen av hushållsstrukturen, kan även i detta fall en under
registrering av befolkningen på lokal nivå föreligga. 

2.1 Social indelning 

Inom ramen för de övergripande frågeställningar som behandlas i denna 
avhandling ryms sociala och yrkesbestämda variationer i äktenskaplig 
fruktsamhet. Denna inriktning är förenad med vissa metodiska och källkritiska 
problem. Analyser av sociala variationer, i föreliggande fall på lokal nivå, 
förutsätter en indelning i sociala grupper med utgångspunkt i de yrkesnoteringar 
som återfinns i kyrkoboksmaterialet. Utgångspunkterna vid en sådan indelning 
är inte givna. Sociala klassindelningar har i historisk forskning oftast utformats 
i syfte att analysera social mobilitet. Denna utgångspunkt medför därför 
modeller av mer eller mindre hierarkisk karaktär, där klassningsschemat utgår 
från social status.2 Tillämpbarheten av sådana modeller vid analyser av 
variationer i fruktsamhet har också ifrågasatts.3 Social tillhörighet kan förstås 
som inordnat i ett värdesystem utgående från att materiella tillgångar bestämmer 
social status. Enligt det marxistiska klassbegreppet relateras en sådan indelning 
till produktionsförhållanden. De sociala skillnaderna i ett samhälle bygger här 
på motsättningarna mellan ägare av produktionsmedel och de som säljer sitt 
arbete. Vid sidan av dessa båda huvudgrupper diskuterar Marx även ett vagare 
definierat mellanskikt, vilket förutspås försvinna successivt i takt med 
kapitalismens utveckling. Klassbegreppet har av Anthony Giddens, med 
utgångspunkt i den marxistiska definitionen, utvecklats till att innefatta även 
skillnader i marknadskapacitet. Social tillhörighet kan utifrån detta synsätt 
avgöra tillgången till resurser i samhället, vilket således inbegriper fler 
förutsättningar än endast en positionsbestämning relaterad till produktionsmedel.4 

Klasstillhörighet kan emellertid även förstås som en kulturell identitet. En sådan 
definition medför ett mer sammansatt konceptuellt förhållande än i det fall 
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social tillhörighet endast knyts till inkomst och status. Klasstillhörighet blir vid 
ett sådant förhållningssätt endast en positionsbestämmande faktor, vid sidan 
av exempelvis genus, ras och etnicitet.5 

Med ledning av de resonemang som framfördes i föregående kapitel är 
ambitionen i denna studie att söka beakta fler faktorer som kan förväntas vara 
av betydelse för lokala familjemönster än enbart social tillhörighet utgående 
från yrke och inkomstförhållanden. Konkret innebär detta en ambition att väga 
betydelsen av social tillhörighet för variationer i fruktsamhet mot faktorer av 
kulturell karaktär i betydelse av traditionella familje-demografiska mönster. 
Analyserna ifråga förutsätter således en indelning i sociala grupper som base
ras på yrkesuppgifter i kyrkoboksmaterialet. Indelningen ifråga utgår ifrån en 
stratifieringsskala omfattande sex grupper. Mot bakgrund av undersökning
ens inriktning mot industriell miljö har det inte varit påkallat att möjliggöra en 
bestämning av agrara respektive industriellt - urbana yrkesgrupper. Den in
delning i sociala kategorier som härvid erhållits har följande utseende. 

1. Storföretagare. 
2. Högre tjänstemän, akademiker. 
3. Småföretagare inom industri och handel. 
4. Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare. 
5. Kvalificerade yrkesarbetare. 
6. Okvalificerade arbetare. 

Bland fördelarna med denna indelning kan framhållas att den ger goda 
möjligheter till internationella jämförelser. Klassificeringsschemat uppvisar en 
tämligen god korrespondens med den sociala stratifieringsindelning som ur
sprungligen utvecklades inom amerikansk sociologi och socialhistoria.6 Denna 
indelning har i sin tur utgjort en grund för studier av social mobilitet och sociala 
variationer i fråga om levnadsvillkor. När det gäller den typ av miljö som står 
i fokus i denna studie finns emellertid anledning till vissa modifikationer av den 
sociala indelning som presenterats. Detta gäller i första hand frågor rörande 
variationer i fruktsamhet. Den höga fruktsamheten i gruvområden har förkla
rats av att den äktenskapliga fertiliteten bland familjer inom gruvarbetargruppen 
var högre än den för flertalet befolkningsgrupper i industriella miljöer. Denna 
iakttagelse medför att gruvarbetare bör behandlas som en separat kategori 
vid analyser av sociala variationer i fertilitet. Det finns flera skäl till ett sådant 
förfaringssätt. Väljer vi att definiera social tillhörighet i relation till olikheter i 
fråga om marknadskapacitet och resurstillgång, står denna i direkt förhållande 
till inkomstnivåer. Gruvarbetare representerar i detta sammanhang, i jämfö
relse med andra industriarbetargrupper, en generellt sett välavlönad yrkeska
tegori. 
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Mot bakgrund i forskningsläget beträffande fruktsamhetsmönster bland 
gruvarbetare, samt det faktum att inkomsterna för denna yrkesgrupp var hö
gre än för såväl andra okvalificerade arbetare som kvalificerade yrkesarbe
tare, kommer gruvarbetare att utgöra en separat kategori vid analyser av so
ciala variationer i äktenskaplig fertilitet. 

Indelningen i sociala och yrkesbestämda grupper bygger på de noteringar 
om yrke som införts i kyrkoboksmaterialet. Förfaringssättet medför vissa käll
kritiska problem. Till att börja med saknas i allmänhet yrkesuppgifter för gifta 
kvinnor. Även om arbetsmarknaden i den typ av industrimiljö som studeras 
erbjöd begränsade möjligheter till industriellt yrkesarbete för kvinnor, kan vi 
räkna med en viss underregistrering av arbetande gifta kvinnor. De undantag 
från nämnda förhållande som kan konstateras gäller gifta kvinnor sysselsatta 
inom den lägre tjänstemannasektorn. För kvinnor anställda inom skolväsendet 
och sjukvården finns yrkesnoteringar införda, oavsett om dessa var gifta eller 
ej. Problemet i fråga har hanterats på så sätt att de familjer där uppgift om 
kvinnans yrke saknas har placerats i makens yrkesgrupp. Beträffande de få
taliga familjer där hustrun har egen yrkesbeteckning har en notering om detta 
gjorts, varvid även kvinnans sociala position enligt det redovisade klassificerings
schemat registrerats. 

Ytterligare ett källkritiskt problem i samband med yrkesklassificering lig
ger i att kvalitén på uppgifterna i kyrkoboksmaterialet varierar över den stude
rade tidsperioden. Detta yttrar sig dels i att det, särskilt under den tidiga 
undersökningsperioden, förkommer att individer saknar yrkesangivelser. Dess
utom kan tidsbundna variationer i fråga om precisionen i yrkesangivelserna 
konstateras. Detta innebär att möjligheterna till identifikation av enskilda indi
viders yrke är avsevärt större i materialet för den senare tidsperioden, 1910 till 
1920. Förhållandet medför inte några större problem i samband med social
gruppsindelningen i enlighet med det 6-gradiga klassificeringsschemat. Däre
mot kan vissa svårigheter vad gäller att skilja ut gruvarbetare från gruppen 
okvalificerade arbetare konstateras för den tidiga perioden vid sekelskiftet 
1900. Det senare problemet gäller uppgifter hämtade från folkräkningar, flytt
ningslängder, giftermålslängder samt födelse- och dopböcker, dock ej för 
församlingsböcker där yrkesangivelserna redan vid sekelskiftet är tillräckligt 
detaljerade för att medge ett särskiljande av gruvarbetare. I de longitudinella 
undersökningarna är därför tillförlitligheten i detta avseende tämligen god. 

Beträffande de longitudinella analyserna inställer sig emellertid en proble
matik av annan karaktär. Inriktningen mot analyser med utgångspunkt i speci
fika demografiska händelser medför att den yrkesuppgift vi utgår ifrån bör 
vara den som gäller vid tidpunkten för händelsen. Det är därför exempelvis 
möjligt att en individ som flyttar in till miljön som arbetare har bytt yrke vid 
utflyttningstillfället. I den händelse vi väger in möjligheten till social mobilitet i 
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de longitudinella analyserna uppstår således vissa komplikationer. Dessa blir 
särskilt påtagliga vid analyser av äktenskaplig fruktsamhet. För en familj där 
hushållsföreståndaren är arbetare vid tidpunkten för första barnets födelse 
kan mannens yrke tänkas ha ändrats vid tiden för födslar i högre paritet. En 
sådan förändring skulle kunna medföra att familjen ändrar social kategori. 
Följden av detta är att en och samma familj kan hamna i skilda socialgrupper 
vid tidpunkten för olika födslar beroende på paritet. I den typ av miljö som 
malmfältens samhällen representerar är dock risken för ett sådant förhållande 
tämligen liten, då miljön erbjuder relativt begränsade möjligheter till social 
mobilitet. Problemet kan emellertid ses som en indikation om att analyser av 
sociala variationer i fertilitet med utgångspunkt enbart i tvärsnittsdata som 
exempelvis folkräkningar i vissa avseenden kan medföra missvisande resul
tat. 

2.2. Indelning enligt regionalt ursprung 

Social tillhörighet eller klasstillhörighet kan som tidigare nämnts inbegripa andra 
förutsättningar än enbart dem som avser yrke och inkomst. Det är dock förenat 
med vissa svårigheter att analytiskt utgå ifrån en definition av begreppet där 
exempelvis yrke, kön och kulturell tillhörighet ingår samtidigt. Därmed inte 
sagt att samtliga nämnda faktorer saknar betydelse med avseende på de frågor 
rörande migration, familjemönster och fertilitet som behandlas i denna studie. 
Ett sätt att hantera detta problem är att göra en analytisk åtskillnad mellan 
social tillhörighet och kulturell identitet. Detta förfaringssätt kan även motiveras 
mot bakgrund i Habermas livsvärldsbegrepp. 

Det sammansatta livsvärldsbegreppet kan, som tidigare diskuterats, delas 
upp i de tre komponenterna kultur, samhälle och personlighet. De reproduktions
processer som kan knytas till dessa komponenter är kulturell reproduktion, 
social integration samt socialisation. Tar vi utgångspunkt i respektive reproduk
tionsprocess betydelse för komponenten personlighet syftar den sociala integra
tionsprocessen till att vidmakthålla en social tillhörighet, den kulturella re
produktionen bidrar genom att tillhandahålla koncensusdugliga tolkningssche
man till att bestämma uppfostrans mål och socialisationen slutligen till att ge 
individen de färdigheter som krävs för mellanmänsklig interaktion. Begreppet 
medger således en uppdelning i social tillhörighet, definierad enligt de kriterier 
som diskuterats tidigare, och kulturell identitet. 

Mot bakgrund i denna studies inriktning mot lokala familje- och fruktsamhets-
mönster begränsas kulturell tillhörighet till att avse observerade regionala va
riationer i fruktsamhet. Definitionen är således tämligen avgränsad. Detta i 
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syfte att medge analyser av variationer i fruktsamhet där betydelsen av social 
tillhörighet kan vägas mot inverkan av traditionella familjedemografiska möns
ter. Kriterierna vid indelningen i enlighet med nämnda premisser kommer att 
diskuteras mer ingående i anslutning till den analysdel som behandlar 
fruktsamhetsmönstren. Det finns dock anledning att här nämna något om 
kyrkoboksmaterialets förtjänster respektive brister i samband med bestäm
ning av regional bakgrund. 

Som nämndes inledningsvis medger det svenska kyrkobokföringsmaterialet 
en teoretisk möjlighet att följa en individ från vaggan till graven, förutsatt att 
de flyttningar personen i fråga gjorde under sin livstid höll sig inom landets 
gränser. I husförhörslängder och församlingsböcker finns noteringar om vaije 
i församlingen kyrkoskriven individs födelseförsamling. Vidare registrerades 
eventuell in- och utflyttning, varvid datum för flyttningen och flyttnings
församlingar angavs. Detta innebär att en individ kan följas i kyrkoböcker för 
varje församling han eller hon har varit skriven i under sin livstid. 

I realiteten kan ett sådant förfaringssätt vara ytterst tidskrävande. Särskilt 
under tiden för industrialiseringen vid slutet av 1800-talet, då flyttningar på 
lång distans ökade markant, infinner sig problem av arbetsekonomisk karaktär 
i det fall målsättningen är att rekonstruera levnadshistorier för större grupper. 
I syfte att identifiera den regionala ursprungsmiljön för individer ingående i 
denna studie har jag därför valt att utgå ifrån de uppgifter som kan erhållas i 
materialet från församlingsarkiv i Gällivare och Jukkasjärvi. Detta innebär att 
vi kan fastställa individens födelseförsamling och den församling personen 
ifråga var skriven i före inflyttningen till miljön. Det föreligger således en risk 
för att information går förlorad vad gäller eventuella vistelseorter mellan fö
delsen och inflyttningen till gruvdistriktet. 

Den analysdel där detta förfaringssätt är aktuellt är, som nämnts, den som 
behandlar fruktsamhetsmönstren i miljön. Inriktningen mot värderingen av 
socialt respektive regionalt betingade faktorers betydelse för variationer i fer-
tilitet kommer vidare att koncentreras till longitudinella analyser baserade på 
familjerekonstitutioner. Familjerekonstitutioner har utförts utgående från data 
för två giftermålskohorter. Den första kohorten, giftermålskohort I, utgår från 
äktenskap ingångna i gruvsamhällena Malmberget och Kiruna åren 1897 till 
1903 och representerar förhållandena under industrialiseringsfasen vid sekel
skiftet. Den andra kohorten, Giftermålskohort II, bygger på giftermål åren 
1918 till 1922 och är vald i syfte att ge en bild av utvecklingen under ett 
senare, mer stabilt, skede i samhällsutvecklingen. Kohorterna kommer att pre
senteras mer i detalj, med avseende på observationstid och sammansättning, i 
anslutning till det avsnitt där fruktsamhetsutvecklingen behandlas. De aspek
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ter som behandlas här rör tillförlitligheten vad gäller bestämmandet av region
alt ursprung för individerna i kohorterna med utgångspunkt i det metodiska 
förfaringssätt som beskrivits. 

För att kunna avgöra betydelsen av regionalt ursprung med avseende på 
kulturella normer och värderingar, vilka kan antas manifesteras i familje
demografiska mönster, bör de kriterier vi utgår ifrån vid bestämning av ur
sprungsmiljö vara så tillförlitliga som möjligt. Om internaliseringen av regionalt 
betingade normer skall kunna antas vara av betydelse i det sammanhang som 
här avses, måste uppväxtmiljön för de individer som studeras kunna faststäl
las med viss säkerhet. Den metod kategoriseringen i detta fall bygger på är 
förknippad med vissa risker för osäkerhet när det gäller ett sådant faststäl
lande. Beträffande de aktuella kohorterna förefaller dock metodens tillförlit
lighet kunna bedömas som relativt god. 

Tabell 2.1. Andelen individer födda i Sverige inom giftermålskohort I, 
1897-1903, för vilka födelse och flyttningsområde överensstämmer på 
läns- respektive församlingsnivå. 

Män N = 275. Kvinnor N = 266. 

Män Kvinnor 
N % N % 

Län 224 81,5 219 82,3 
Församling 185 62,3 161 60,5 

Källa: Församlingsböcker. 

Andelen män och kvinnor ingående i giftermålskohort I, där identifikations
problemen är särskilt påtagliga, för vilka det registrerade födelseområdet över
ensstämmer med noteringen för det område varifrån flyttningen till malmfälts-
området utgick redovisas i tabell 2.1. För det stora flertalet av individerna i 
kohorten utgick flyttningen till området från födelselänet. Fler än hälften, 
62,3 % av männen och 60,5 % av kvinnorna, inflyttade vidare till malmfält
ens samhällen direkt från den egna födelseförsamlingen. Det är således möj
ligt att med godtagbar säkerhet fastställa det geografiska ursprunget på läns
nivå för individerna i kohorten med den metod som presenterats. 

Beträffande giftermålskohort II vilken representerar förhållanden vid 1920-
talets början är utgångsläget något annorlunda. Majoriteten av giftermåls
parterna i denna kohort var antingen födda i gruvsamhällena eller inflyttade i 
mycket unga år. Av de individer som inte var födda i samhällena var vidare 
flertalet inflyttade från andra delar av Norrbottens län, 63,4 % av kvinnorna 
och 51,3 % av männen. 
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Avslutningsvis kan framhållas att en betydande förtjänst med longitudinella 
analyser baserade på regressionsanalys är att de ger en god möjlighet att 
bestämma betydelsen av skilda variabler, exempelvis social respektive kultu
rell tillhörighet, för en specifik demografisk händelse. Genom att pröva hypo
teser angående kvarboendegrad eller fruktsamhetsmönster kan vi därigenom 
avgöra vilken eller vilka bakgrundsvariabler som är av störst vikt för de möns
ter som framträder. 





3 

Industriell utveckling och samhällsbyggnad i 
Norrbottens malmfält 

Analysområdet i denna studie av migrations-, familje- och fruktsamhetsmönster 
i gruvindustrien miljö utgörs av malmfälten i Norrbottens län. Den lokala 
kontexten är, som nämnts, samhällena Kiruna och Malmberget. De båda 
samhällena etablerades i samband med gruvhanteringens expansion i området 
vid tiden för sekelskiftet 1900 och genomgick under en period från 1890-talet 
och fram till mitten av 1910-talet en mycket intensiv befolkningsutveckling. 
Detta avhandlingsavsnitt behandlar samhällsbyggnaden i de norrbottniska 
malmfälten med avseende på industriell, social och demografisk utveckling. 

Beträffande befolkningsutvecklingen presenteras denna för de församlingar 
i vilka gruvsamhällena växte fram för tidsperioden 1880-1939. Detta i syfte 
att åskådliggöra industrialiseringens demografiska konsekvenser för området 
som helhet. Därefter inriktas studien mot utvecklingen på lokal nivå, varvid 
förändringar i folkmängd och social struktur i gruvsamhällena Malmberget 
och Kiruna behandlas. I samband med redogörelsen för den lokala utvecklingen 
diskuteras även samhällsbyggnadsprocessen med avseende på boendeför-
hållanden, samt utbyggnad av social service i form av hälso- och sjukvårds
inrättningar. 

Då det kan antas föreligga ett samband mellan lönenivåer inom den lokala 
gruvindustrin och arbetskraftsrekryteringen kommer också inkomstläget för 
olika yrkeskategorier inom gruvhanteringen att behandlas i detta avsnitt. In
komstnivån inom gruvindustri och annan tyngre industri har, som nämnts i 
avhandlingens inledningskapitel, även framhållits som en viktig faktor vid för
klaringen till familje-demografiska mönster inom nämnda industriella sektorer. 
I det senare sammanhanget har inkomstförändringar över livscykeln framhållits 
som väsentliga för förståelsen av familjestrategier med avseende på i första 
hand giftermålsålder, fruktsamhetsmönster och barnantal. I syfte att ge en 
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bakgrund beträffande denna fråga inför följande analyser av familjebildning 
och fruktsamhetsmönster, ingår inom ramen för undersökningen en presenta
tion av medelinkomster inom olika åldersgrupper. 

Industrialiseringen i Norrbottens malmfält sammanföll i tid med arbetar
rörelsens första starka expansionsperiod. Samtidigt representerade det sena 
1800-talet en period av förändring inom den svenska bruks- och gruvhanteringen. 
Kännetecknande för denna förändringsprocess var en övergång från tradi
tionella brukspatriarkala produktionsformer till mer renodlade kapitalistiska 
marknadsrelationer vad gäller förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. 
Den parallella utvecklingen mot marknadsrelationer inom industrin samt det 
ökade inflytandet från arbetarrörelsen och övriga folkrörelser vid spridandet 
av nya idéer, normer och värderingar, kan visa sig vara av betydelse för 
förståelsen av samhällsutvecklingen i malmfälten. Avslutningsvis behandlas 
därför i detta kapitel den lokala utvecklingen inom fackföreningsrörelsen och 
övriga folkrörelser under tidsperioden 1895-1935. 

3.1. Industrialisering och befolkningsutveckling 

Järnmalmsfyndigheterna i den del av lappmarken som sedan 1800-talet tillhör 
Norrbottens län var kända sedan mitten av 1600-talet. Möjligheterna till en 
ekonomiskt lönsam exploatering av de norrbottniska gruvorna var dock ytterst 
begränsade inom ramen för de förindustriella produktionsmetoderna. Trots 
flera seriösa försök att etablera en bruksrörelse i Norrbotten, med länets 
järnmalmstillgångar som tänkt råvarubas, förblev fyndigheterna i stort sett 
outnyttjade fram till slutet av 1800-talet.1 

Det var i huvudsak av två skäl malmen från de norrbottniska gruvorna var 
svår att utnyttja i produktionen. Det första bestod i att järnmalmen innehöll 
höga halter av fosfor, vilket med tidens bruksmetoder gav stångjärn av låg 
kvalitet. Fyndigheternas geografiska läge medförde vidare stora kostnader 
för såväl transporter som arbetskraftsrekrytering. Vid mitten av 1800-talet 
ändrades förutsättningarna i gynnsam riktning. Utvecklingen inom masugns
tekniken medförde, genom Thomas-processens tillkomst vid slutet av 1870-
talet, en ökad efterfrågan på fosforhaltig järnmalm i synnerhet på den inter
nationella marknaden. Den rika tillgången på fosforrik malm i de norrbottniska 
järnmalmslagren kom därigenom att tilldra sig ökat ekonomiskt intresse. Un
der den senare hälften av 1800-talet förbättrades vidare kommunikationerna i 
Sveriges nordliga landsända. Till följd av den industriella expansionen i såg
verksdistrikten vid norrlandskusten ökade sjöfarten på de norrländska hamn
städerna. År 1864 påbörjades vidare arbetet på norra stambanan varigenom 
området kom att knytas starkare till det svenska kommunikationsnätet. 
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Järnvägen kom även att bli lösningen på transportproblemen i de Norrbottniska 
malmfälten. Ett brittiskt bolag, The Northern of Europe Railway Co Ltd, gavs 
år 1882 koncession för en järnväg Ofoten-malmfälten-Luleå. Den 1 mars 
1888 nådde järnvägen gruvorna i Malmberget i Gällivare församling och 11 år 
senare, 1899, var sträckan från Gällivare till malmfälten i det område i 
Jukkasjärvi församling där Kiruna kom att växa fram klar för trafik. 

Järnvägens färdigställande innebar startskottet till en mycket intensiv 
industriell och demografisk utveckling i malmfältsområdet. Produktionen av 
järnmalm i de norrbottniska fälten ökade successivt med början vid 1880-
talets slut. Industrialiseringen i malmfälten sammanföll i tid med en tämligen 
genomgripande omstrukturering av den svenska bergshanteringen. Den 
traditionella bruksrörelsen genomgick vid slutet av 1800-talet en period av 
växande ekonomiska svårigheter. I den mellansvenska bergslagen medförde 
denna nedgångsperiod en omfattande bruksnedläggelse. Ett resultat av denna 
utveckling var att produktionen inom den svenska gruvindustrin i allt högre 
grad kom att inriktas mot export. Detta förhållande gällde i synnerhet för de 
norrbottniska malmfälten, där järnmalmen närmast uteslutande fick sin 
avsättning på den internationella marknaden. Redan under 1890-talet, då endast 
gruvorna i Malmberget kunde exploateras, var produktionsökningen så kraftig 
att malmen från norrbottensfälten kom att utgöra en betydande andel av den 
totala uppfordringen i landet. Malmbrytningen intensifierades ytterligare vid 
tiden för sekelskiftet 1900, då järnvägsförbindelsen till Kirunagruvorna blev 
klar för trafik. Redan under 1900-talets första decennium kom därför området 
att utgöra Sveriges viktigaste gruvdistrikt. Denna utveckling accentuerades 
ytterligare under den resterande delen av tidsperioden fram till 1935, vilket 
framgår tydligt i figur 3.1. 

Intensiteten i arbetskraftsrekryteringen till gruvorna i Kiruna och Malm
berget framgår av figur 3.2. Utvecklingen med avseende på antalet arbetare 
följer i stora drag den för järnmalmsproduktionen. Antalet anställda ökade 
tämligen kontinuerligt under en period innefattande åren från 1888 och 
ungefärligen fram till första världskrigets utbrott. Därefter minskade 
arbetsstyrkan och kom under 1920-talet att stanna på omkring 2500 personer. 
Redovisningen av såväl produktionsresultat som arbetsstyrka avspeglar tydligt 
malmbrytningens konjunkturkänslighet. Detta förhållande var särskilt märkbart 
i norrbottensfälten, vars produktion i huvudsak var inriktad mot export. 
Världskriget 1914-18 medförde exempelvis ett tydligt avbrott i den industriella 
expansionen på lokal nivå. Likaså kan 1920-talets konjunkturväxlingar utläsas 
i produktionsnivå och arbetarantal. Vid en jämförelse mellan figurerna 3.1 och 
3.2 är det även viktigt att påpeka att gruvhanteringen under den tidsperiod 
som behandlas genomgick betydande tekniska förändringar. Ökad mekanisering 
i samband med arbetsuppgifter som borrning och malmlastning, vilken inleddes 
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Figur 3.1. Järnmalmsproduktion i Sverige 1885-1935. Ton bruten malm. 
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Källa: BiSOS, Serie C. Bergshanteringen. SOS Bergshantering. 

Figur 3.2. Arbetare vid järnmalmsgruvor i Norrbottens län 1880-1925. 
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Figur 3.3. Befolkningsutveckling i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar 
1880-1939. 
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under 1900-talets första decennium, medförde förhöjd produktionskapacitet. 
Produktiviteten per anställd arbetare ökade således, varför den jämförelsevis 
lägre arbetsstyrkan på 1920-talet delvis bör ses som ett resultat av den tekniska 
utvecklingen.2 

Arbetskraftsrekryteringen till den expanderande gruvindustrin i Kiruna och 
Malmberget medförde en kraftig befolkningsutveckling i området. Mellan åren 
1890 och 1900 ökade folkmängden i Gällivare församling med närmare 175%. 
I Jukkasjärvi där industrialiseringen inföll tio år senare var befolknings
utvecklingen än mer extrem. Befolkningstillväxten i Jukkasjärvi församling 
uppgick under perioden 1900-1910 till över 270%. Denna höga tillväxttakt bör 
delvis ses som ett resultat av att församlingarnas befolkning före industrialiser
ingen var tämligen liten. Utifrån ett regionalt perspektiv var ändå folkökningen 
i samband med industrialiseringen av viss betydelse. Vid tiden för sekelskiftet 
1900 var Norrbottens län det enda område i Sverige, vid sidan av storstads
regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som kunde redovisa flyttnings
vinster. Länets befolkning ökade under perioden 1890-1910 med närmare 54%. 
Som jämförelse kan nämnas att tillväxten i landet som helhet under samma 
tidsintervall var drygt 15% och i Stockholms stad 39%, vilket ger en tydlig 
indikation om omfattningen i befolkningstillväxten i landets nordligaste län. 
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Förändringarna i länet berörde visserligen inte enbart församlingarna inom 
malmfältsområdet. Även Luleå stads folkmängd ökade markant under perioden, 
från 4755 till 8959. Industrialiseringen innebar emellertid en tendens till utjämning 
mellan kustregionen och inlandet. Malmfältsförsamlingarnas andel av länets 
totala befolkning ökade från 6,2% år 1890 till 17,2% 1910. 

Det har redan antytts att folkökningen i Norrbottens län i samband med 
gruvindustrins expansion i stor utsträckning kan förklaras av inflyttning. Som 
framgår av figurerna 3.4 och 3.5 var flyttningsvinster den avgjort viktigaste 
tillväxtvariabeln i malmfältsförsamlingarna under industrialiseringsfasen. På 
ett relativt tidigt stadium ersattes emellertid de kraftiga nettovinsterna i 
flyttningen av förluster, varefter ett stigande födelseöverskott bidrar till att 
bibehålla en något mindre dramatisk men dock jämn tillväxttakt. 

Det observerade mönstret med höga flyttningsvinster kombinerat med 
stigande reproduktionstal kan betraktas som ett normalt fenomen för industriella 
expansionsområden. Ett samband mellan industriell utveckling, hög inflyttning 
och ökande födelsetal har kunnat fastställas i internationell forskning. Ser vi 
till svenska förhållanden kan en likartad utveckling konstateras för 
Sundsvallsdistriktet under sågverksindustrins genombrottsperiod på 1860- och 
70-talen.3 Förhållanden i malmfältsområdet kan även mot denna bakgrund 
betraktas som exceptionell, särskilt vad gäller flyttningsnettot. Under den mest 
intensiva expansionsfasen i samband med industrialiseringen i sundsvalls
området uppgick nettoinflyttningen till omkring 40 promille.41 malmfältsförsam
lingarna var nivåerna mer än dubbelt så höga. Flyttningsnettot i Gällivare var 
under den mest intensiva expansionsfasen över 80 promille av medelfolk
mängden och i Jukkasjärvi hela 151 promille. De mycket höga nivåerna kan 
förklaras av att möjligheterna till arbetskraftsrekrytering inom församlingarna 
var relativt små i samband med den industriella expansionen. Den höga netto
inflyttningen och den därpå följande befolkningstillväxten medförde emellertid 
en situation som vid jämförelse med andra industriella tillväxtområden i Sverige 
var tämligen unik. Folkökningen i regionen, vilken till stor del koncentrerades 
till de nybildade samhällena Malmberget och Kiruna, ägde här rum i ett område 
där en förindustriell samhällsstruktur saknades. Denna för malmfältsområdet 
speciella situation utgör till en del bakgrunden till detta kapitel. Innan 
samhällsbyggnadsprocessen i malmfälten behandlas mer ingående finns 
anledning att redovisa utvecklingen i området med avseende på nativitet och 
mortalitet. Den ökning av födelseöverskottet i församlingarna som framgår av 
figurerna 3.4 och 3.5, ger exempelvis en tydlig indikation om att nativiteten 
ökade i samband med industrialisering och samhällsbyggnad. 
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Figur 3.4. Flyttningsnetto och födelseöverskott i promille av medelfolk
mängden. Femårsmedeltal. Gällivare församling 1880-1939. 
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Källa: SCB-Summariska folkmängdsredogörelser. 

Figur 3.5. Flyttningsnetto och födelseöverskott i promille av medelfolk
mängden. Femårsmedeltal. Jukkasjärvi församling 1880-1939. 
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Figur 3.6. Allmänna födelsetal och allmänna dödstal. Gällivare församling 
1880-1939. 
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Källa: SCB-Summariska folkmängdsredogörelser. 

Figur 3.7. Allmänna födelsetal och allmänna dödstal. Jukkasjärvi för
samling 1880-1939. 
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Allmänna födelsetal och dödstal för malmfältsförsamlingarna 1880-1939 
redovisas i figurerna 3.6 och 3.7.1 båda församlingarna inföll en kraftig för
höjning av nativiteten vid tiden för den industriella expansionsfasen. Födelsetalen 
ökade från nivåer på omkring 30 under det förindustriella skedet till dryga 50 
i samband med den kraftigaste industriella och demografiska tillväxtfasen. På 
1880-talet var nivåerna i de respektive församlingarna tämligen likartade med 
dem för riksgenomsnittet, vilket perioden 1881-85 var 30,3. Vid sekelskiftet 
har födelsetalen i malmfältsförsamlingarna ökat till nära nog det dubbla i 
jämförelse med riket som helhet. Födelsetalet för riket var perioden 1901-05 
26,1 per tusen av medelfolkmängden, medan det för Gällivare och Jukkasjärvi 
församlingar var drygt 47. Det allmänna födelsetalet minskade tämligen 
markant efter de höga värdena i samband med industrialiseringen vid 
sekelskiftet, men det är först vid mitten av 1930-talet de sjunker till en nivå i 
paritet med genomsnittet för landet som helhet.5 

När det gäller förändringarna av det allmänna dödstalet är förhållandet det 
motsatta, jämfört med de för födelsetalet. I de båda malmfältsförsamlingarna 
sjönk dödstalen i samband med industrialiseringen. Under tidsperioden 1881-
85 var dödstalet i Gällivare 22,3 och i Jukkasjärvi 17,9. Nivåerna var under 
denna tid något högre än riksgenomsnittet, vilket låg på 17,5 per tusen av 
medelfolkmängden. Under den mest intensiva fasen med avseende på in
dustriell och demografisk utveckling vid sekelskiftet var dödstalen i malm
fältsområdets församlingar drygt 17 promille. Detta innebar således en viss 
nedgång i förhållande till de förindustriella nivåerna. Även vid denna tid var 
emellertid dödligheten i området något högre än den för landet som helhet 
genomsnittliga nivån, vilken åren 1901-05 var 15,5. Vid 1910-talets början har 
dödligheten i malmfältsområdet minskat till sammanlagt ungefär 12,5 promille. 
Redan vid denna tid var därför mortaliteten ungefär 2 promille lägre än riks
genomsnittet. 

De allmänna födelse- och dödstalen påverkas direkt av en befolknings ålders-
och civilståndssammansättning, varför långtgående slutsatser vad gäller 
mortalitets- och fertilitetsutvecklingen i området inte kan dras enbart på basis 
av de redovisade uppgifterna. Det faktum att födelsetalet ökade kraftigt i 
samband med industrialiseringen samtidigt som dödstalet sjönk, kan ändå 
förklara den ökning av födelseöverskottet som inföll under expansionsfasen 
kring sekelskiftet 1900. Den nära kopplingen till den lokala ålders- och 
civilståndsfördelningen antyder vidare ett samband mellan utvecklingen med 
avseende på de demografiska variabler som presenterats och migrations-
mönstren i området. Resultaten kan i detta avseende förefalla överensstämma 
förhållandevis väl med den modell för demografisk utveckling i gruvmiljöer 
som presenterats i inledningskapitlet i denna avhandling. En central tes i denna 
på internationella data baserade modell är att arbetskraftsrekrytering och 
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flyttningsmönster till gruvindustriella områden, medförde en kraftig inflyttning 
av i första hand män i yngre arbetsför ålder. Detta förhållande antogs bidra till 
att pressa ned den kvinnliga giftermålsåldern med hög fruktsamhet som följd. 
Modellen bygger emellertid även på ett antagande om hög mortalitet och hög 
spädbarnsdödlighet i gruvmiljöer. I detta senare avseende kan de data som 
här presenterats, med reservation för de metodiska brister som nämnts, resa 
viss tveksamhet vad gäller antagandets giltighet i den miljö som här studeras. 
Å ena sidan är det tänkbart att en intensiv inflyttning av befolkningsgrupper i 
arbetsför ålder medför de förändringar i det allmänna dödstalet som åskådliggörs 
i figurerna 3.6 och 3.7. Populationen i de yngsta och äldsta åldersbanden kan 
antas ha minskat proportionellt sett, vilket kan ha bidragit till en nedgång i 
dödstalen. 

Figur 3.8. Spädbarnsdödligheten i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar 
1880-1919. Döda per 1000 födda. 
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Som framgår av tabell 3.8. där spädbarnsdödligheten i området redovisas 
för perioden 1880 till 1919 kan det senare antagandet verifieras. Visserligen 
kan det konstateras att spädbarnsdödligheten sjönk om vi ser till utvecklingen 
över tidsperioden som helhet. Detta konstaterande måste dock ställas i rela
tion till att nivåerna i församlingarna på 1880-talet var mycket höga. 
Spädbarnsdödligheten låg vid denna tid på nivåer mellan 150 och 200 promille, 
vilket kan betraktas som för-transitionella siffror vid en jämförelse med 
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riksgenomsnittet. Även om nedgången från dessa höga nivåer var markant 
från och med sekelskiftet 1900, var de ännu vid slutet av den studerade perioden 
omkring 25 promille över den nationella genomsnittsnivån.6 

3.2 Samhällsbyggnadsprocessen i Kiruna och Malmberget 

Det har kunnat konstateras att industrialiseringen i de norrbottniska malmfälten 
följdes av en mycket dynamisk demografisk utveckling. Den mycket intensiva 
inflyttningen i samband med gruvindustrins expansion medförde framväxten 
av två nybildade samhällen i anslutning till järnmalmsfyndigheterna. Det har 
redan nämnts att befolkningsutvecklingen i de båda inlandsförsamlingarna 
Gällivare och Jukkasjärvi kom att bidra till en viss förskjutning med avseende 
på folkmängd i förhållande till den redan tidigare förhållandevis tätbefolkade 
kustregionen i Norrbottens län. Etablerandet av samhällena Malmberget och 
Kiruna medförde vidare en tämligen intensiv urbaniseringsprocess i det tidigare 
glest befolkade inlandsområdet. De båda gruvorterna kom inom loppet av 
endast ett par decennier att växa till två av länets största urbana centra. 
Innevånarantalet i Malmberget respektive Kiruna kom redan på 1910-talet att 
överstiga flertalet av städerna i regionen. Som framgår av figur 3.9 överstegs 
de båda gruvsamhällena i befolkningshänseende endast av Luleå stad, vilken 
vid tiden var den största staden norr om Sundsvall. 

Figur 3.9. Befolkningsutvecklingen i samhällena Kiruna och Malmberget, 
samt för städer i Norrbottens län 1900-1920 
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Samhällsbyggnaden i malmfälten var i flera avseenden att betrakta som en 
för svenska förhållanden jämförelsevis unik process. Industrialiseringen i 
Sverige från mitten av 1800-talet kännetecknades visserligen i stor utsträckning 
av ekonomisk och demografisk tillväxt i landsbygdsområden. Detta förhållande 
gällde exempelvis i hög grad för de norrländska kustregioner som berördes av 
trävaruindustrins expansion från 1860-talet och framåt. Malmfältens samhällen 
växte emellertid fram i områden där förindustriell samhällsstruktur saknades, 
vilket medförde speciella förutsättningar under tillväxtperioden. I denna miljö 
var exempelvis sambanden mellan bostads-, rekryterings- och arbetskraftspolitik 
ytterst påtagliga. Under etableringsfasen kom därför en lösning av bostads
frågan att bli av yttersta vikt för såväl företag som för den inflyttande 
arbetskraften. 

I tidiga industrimiljöer var företagens byggande av arbetarbostäder av cen
tral betydelse för möjligheten att rekrytera en bofast arbetsstyrka. Det kom 
även i flera fall att bli ett inslag i arbetarpolitiken. Genom att tillhandahålla 
bostäder gavs företag ett medel att rekrytera arbetskraft och samtidigt binda 
dem vid sin arbetsplats, vilket bildade förutsättningar för att skapa en lojal 
bofast arbetsstyrka. Bostadsbyggandet fungerade därför som en integrerad 
del i ett paternalistiskt företagarideal vilket kombinerade åtaganden i frågan 
om social omsorg i förhållande till den anställda arbetskraften med effektiviserad 
drift och en strävan efter social kontroll.7 

Bostadsfrågan var problematisk i flera avseenden. Vid tiden för den 
industriella inledningsfasen mot slutet av 1880-talet i Malmberget var all mark 
utanför utmålen förklarad som kronoöverloppsmark, vilken inte utan vidare 
kunde disponeras av företaget. För det engelskregistrerade gruvbolag, Gellivare 
AB, som åren 1888-1891 arrenderade brytningsrätten vid gruvorna i 
Malmberget var vidare bostadsbyggandet en kostnadsfråga. Vid slutet av sin 
verksamhetsperiod disponerade nämnda bolag över ett 20-tal bostadshus med 
ett 70-tal lägenheter. Detta bostadsbestånd kan jämföras med arbetarantalet, 
vilket redan under 1880-talets sista år uppgick till ungefär 200 i årsmedeltal.8 

Bostäderna täckte sålunda inte behovet. Följden av detta blev att den in
flyttande arbetsstyrkan i stor utsträckning var hänvisad till att lösa bostadsfrågan 
på egen hand. I Malmberget växte därför en kåkstad upp på kronoöverlopps-
marken i anslutning till gruvorna. Vid början av 1890-talet då det engelska 
bolaget gick i konkurs och driften av gruvorna övertogs av det svenska Aktie
bolag Gällivare Malmfält, AGM, var därför en tämligen omfattande icke reglerad 
bebyggelse etablerad i området. Denna utveckling fortsatte och intensifierades 
under det kraftiga expansionsskede som inleddes vid mitten av 1890-talet.9 

Gruvbolagets misslyckande i att lösa bostadsproblemet kom att kritiseras 
av såväl press som i Sveriges riksdag. Den oreglerade bebyggelse som växte 
fram var av mycket skiftande karaktär och varierade mellan regelrätta bostads
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hus och vad som vid första anblicken kunde karaktäriseras som ren slum. 
Även om de sämre bostadslösningarna, som jordkojor och bristfälligt hopsatta 
brädskjul, var att betrakta som tillfälliga lösningar, gav kåkbebyggelsen ett 
starkt intryck av social misär. Förutom finansiella svårigheter i samband med 
bostadsbyggandet var emellertid bolagets handlingsutrymme begränsat, dels 
av de förhållanden med avseende på dispositionsrätt som redan nämnts och 
dels av att byggnadsplan på kronomarken saknades. Trots att inhysestvång 
infördes i de bostäder bolaget tillhandahöll, kunde vid sekelskiftet endast omkring 
1/3 av de anställda beredas bostad av gruvbolaget.10 

Samtidigt som den oreglerade bebyggelsen i Malmberget tillväxte, var 
bolagets målsättning att själv tillhandahålla tomtmark och ombesörja 
bostadsbyggande. År 1895 ansökte därför bolaget om rätt till arrende av 1 370 
ha kronojord för bostadsproduktion. I ansökan framhölls att ordning och sundhet 
i samhället inte kunde upprätthållas under rådande förhållanden och att tillsyn 
och kontroll kunde förbättras om bolagets önskemål uppfylldes. Av bolagets 
formuleringar i frågan framgick att de arbetarpolitiska aspekterna på bostads
byggandet var tagna i beaktande. Detta faktum medförde motsättningar mellan 
gruvbolaget och de lokala arbetargrupperna i fråga om byggnadsintressen. 
Malmbergets arbetareförening, vilken grundades 1895 och sedan kom att ingå 
i Svenska Bruks- och Gruvarbetareförbundet som avdelning 4, motsatte sig 
företagets önskemål. Den 7 mars 1896 inkom till Kammarkollegiet en skrivelse 
undertecknad av ca. 300 arbetare, där det hemställdes att delar av den 
kommande stadsplanen skulle undantas från bolagets arrenderätt. Vidare 
framfördes önskemål om att arbetarna på nämnda mark skulle få förvärva 
tomter med tryggad besittningsrätt samt att för rikets städer gällande brand-, 
ordnings- och hälsovårdsstadgar skulle bli gällande i området. Resultatet av 
konflikten mellan gruvbolag och arbetareförening blev att länsstyrelsen i 
Norrbottens län öppnade väg för en kompromisslösning. När stadsplan för 
Malmberget slutligen fastställdes i augusti 1899, godkändes ett avskiljande 
från kronans mark för bebyggande av enskilda bostäder med äganderätt. 
Gruvbolagets arrendeområde uppgick till närmare 620 ha och bestämmelserna 
för den kåkbebyggelse som fanns inom området gjordes liberala. Vidare 
stipulerades att bolagets arrenderätt inte medförde jordäganderätt. Först nio 
år efter stadsplanens godkännande bildades municipalstyrelse i Malmberget, 
varvid byggnads-, ordnings-, brand- och hälsovårdsstadgorna för rikets städer 
kom att gälla.11 

I Kiruna följde utvecklingen i vissa avseenden ett annat mönster än i 
Malmberget. Det lokala gruvbolagets, LKABs, finansiella läge var redan vid 
industrialiseringens inledningsskede mer stabilt än som varit fallet med det 
engelskregistrerade bolag som inlett gruvdriften i Malmberget. LKAB hade 
genom markköp och inmutningar redan före järnvägens färdigställande skaffat 
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sig kontroll över ett område på närmare 1000 ha i anslutning till fyndigheterna. 
Detta dels i syfte att blockera möjligheterna för eventuella konkurrerande 
exploatörer och dels för att undvika en situation liknande den som uppkommit 
i Malmberget. Mot bakgrund av den svårhanterliga regleringsfrågan i 
Malmberget förelåg även ett starkt intresse från statligt håll till en snabb 
planläggning av det nybildade gruvsamhället. Redan i april 1900, mindre än ett 
år efter det att järnvägen nått området, fastställdes stadsplan för Kiruna, varvid 
ett område för enskild bebyggelse avstyckades.12 

Befolkningstillväxten i Kiruna vid sekelskiftet var intensivare än den under 
industrialiseringsfasen i Malmberget. Även om markfrågan här var löst redan 
före gruvindustrins expansion och stadsplan förelåg på ett tidigt stadium, kunde 
byggnadsverksamheten under den tidiga samhällsbyggnadsfasen inte täcka 
behovet. Även i Kiruna växte därför en kåkstad upp. På grund av överens
kommelsen mellan LKAB och staten med avseende på markfrågans reglering 
kom den olegaliserade kåkbebyggelsen att bli av mer tillfällig karaktär än den 
i Malmberget ett tiotal år tidigare. De byggnader som på privat initiativ sattes 
upp uppgick vid tiden för sekelskiftet till mellan 80 och 100. Delvis medels 
tvångsmedel kom i stort sett hela denna bebyggelse att vara riven redan 1903.13 

LKABs hållning i arbetarbostadsfrågan var av allt att döma inte entydigt i 
linje med de paternalistiska idéer som tidigare diskuterats. Å ena sidan fanns 
utifrån ekonomiska hänsyn en önskan att arbetarna själva tog ansvar för 
bostadsfrågan. Hyreskostnaderna på stadsplaneområdet var emellertid å andra 
sidan så höga att de tenderade att pressa upp lönerna, vilket medförde ett 
incitament till ökat bostadsbyggande i bolagets regi. Under samhällets första 
decennium, fram till år 1910, uppförde LKAB 900 eldstadsrum. På stadsplanen 
hade samtidigt byggts 1 588 boningsrum och kök, samt 155 andra rum. Trots 
den intensiva byggnadsverksamheten var trångboddheten i samhället stor. 
Boendetätheten vid slutet av 1900-talets första decennium uppgick till drygt 3 
personer per rum, vilket kan jämföras med 1,4 för Stockholms stad.14 För
hållandena i Malmberget var vid samma tid tämligen likartade. År 1908 var 
antalet innevånare per rum på stadsplaneområdet 2,5 och i gruvbolagets 
arbetarbostäder 3,3.15 

Bostadsbristen var av förklarliga skäl störst under industrialiserings- och 
samhällsbyggnadsfasen. Boendetätheten i samhällena var dock även på 1920-
och 30-talen högre än riksgenomsnittet, varför trångboddhet måste betraktas 
som ett problem i den lokala miljön under hela den tidsperiod som behandlas i 
denna avhandling. Detta förhållande torde vidare ha varit särskilt påtagligt för 
flertalet av den stora andel av befolkningen vilka tillhörde arbetargrupperna. 
Vid sidan av att tillgången på arbetarbostäder var otillräcklig tillämpades inom 
gruvbolagens bostadsbestånd en praxis i fråga om tilldelning efter 
personalkategori, familjestorlek och anställningstid. Enligt ifrågavarande 
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indelning för 1910 i LKABs bostäder i Kiruna var en arbetare med större 
familj alternativt mindre familj men lång anställningstid berättigad till en bostad 
omfattande ett rum och kök. Arbetare med mindre familj och kort anställningstid 
disponerade endast ett spisrum. För ungkarlarnas vidkommande fick dessa 
dela spisrum vilket innebar en fördelning om två till fyra personer per rum. 
Bostadsstorleken för anställda i högre befattningar, från förmän och uppåt, 
var stigande i förhållande till arbetsuppgift. Således var en förmansbostad på 
två rum och kök, medan en tjänsteman disponerade mellan två och åtta rum 
beroende på rang. De övre personalkategorierna bodde vidare hyresfritt i 
bolagets bostäder och hade fri värme och fritt ljus, till skillnad mot arbetare 
vilkas hyreskostnad var mellan sju och tolv kr per månad. Arbetarhushållen 
saknade vidare de hyresförmåner med avseende på värme och ljus som tillkom 
de högre yrkesgrupperna, vilket mot bakgrund av klimatförhållandena i området 
vintertid torde ha inneburit förhöjda kostnader.16 

En liknande segregering av gruvbolagets tjänstebostäder förekom i 
Malmberget. Gruvbolagets arbetarbostäder tilldelades vidare i första hand 
arbetarefamiljer. I en utredning år 1908 stipulerades målsättningen att en 
arbetarbostad normalt skulle omfatta minst ett rum och kök. Bostadsbristen i 
detta samhälle under tiden kring sekelskiftet var emellertid så stor att 
inhysestvång normerat till två arbetare per rum infördes i bolagets bostäder.17 

De tidigare redovisade uppgifterna rörande boendetätheten i respektive 
samhällen var därför på grund av de båda bolagens regler för bostadstilldelning 
sannolikt underskattade vad gäller förhållandena inom arbetarbefolkningen. 

I samband med att stadsplanerna i de båda samhällena fastställdes, 
organiserades även den samhälleliga servicen med avseende på hälsovård 
och sanitet. Extra provinsialläkare tillsattes på orterna, 1903 i Kiruna och 1905 
i Malmberget. Vidare anställdes fem utexaminerade barnmorskor i området, 
tre med placering i Malmberget och två i Kiruna. Även vattenförsörjning och 
renhållning förbättrades. I Kiruna påbörjades år 1905 arbetet med ett modernt 
vatten- och avloppssystem för samhället.18 
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Tabell 3.1. Social struktur i Kiruna och Malmberget 1900 och 1920. 

Kiruna Malmberget 
1900 1920 1900 1920 

N % N % N % N % 

Stor
företagare. 

Högre 
tjänstemän, 
akademiker. 

Småföretagare 
inom industri 
och handel. 

Lägre 
tjänstemän, 
affärsanställda, 
arbetsledare. 

Kvalificerade 
yrkesarbetare. 

Okvalificerade 
arbetare, 
gruvarbetare. 

Totalt 

Källa: Folkräkningar. 

Den sociala strukturen i Kiruna och Malmberget vid början av 1900-talet 
redovisas i tabell 3.1. Som redan framgått kom folkmängden i gruvsamhällena 
Kiruna och Malmberget på kort tid att uppgå till nivåer vilka var jämförbara 
med dem för städer i regionen. I socialt hänseende skilde sig emellertid 
samhällena i vissa viktiga avseenden från stadsmiljöer i allmänhet. På grund 
av den ensidiga näringsstrukturen var de traditionellt urbana över- och 
medelklassgrupperna mycket små. Följaktligen förelåg i båda samhällena en 
stark dominans av okvalificerade arbetare och kvalificerade yrkesarbetare. 
Mot bakgrund av det nära sambandet mellan arbetskraftsrekrytering och 
befolkningstillväxt är detta förhållande inte överraskande. Förändringarna över 
tid var vidare ytterst marginella och, vid en jämförelse mellan de båda 

0 - 1 -

1 1,2 19 1,0 

15 18,5 127 6,8 

14 17,3 267 14,4 

3 3,7 326 17,6 

48 59,3 1115 60,1 

81 100 1855 99,9 

2 0,1 1 -

12 0,7 25 1,4 

85 5,4 104 5,7 

80 5,1 146 8,0 

63 4,0 240 13,2 

1337 84,7 1300 71,6 

1579 100 1816 99,9 
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gruvorterna, i vissa avseenden motsägelsefulla. Under perioden 1900 till 1920 
sker i Malmberget en viss ökning av andelen lägre tjänstemän och små
företagare. För Kirunas vidkommande är utvecklingen den motsatta. För
klaringen till detta förhållande kan sökas i att samhällsutvecklingen i Kiruna 
vid sekelskiftet 1900 ännu var i ett mycket tidigt skede. Då de uppgifter som 
redovisas i tabell 3.1 endast bygger på den i respektive församlingar kyrko-
skrivna befolkningen finns dessutom anledning att anta att det, i synnerhet vad 
gäller Kiruna, föreligger en viss underregistrering av det faktiska antalet arbetare 
i miljön. Det har vid studiet av arbetskraftsrekrytering och befolkningsutveckling 
inom den svenska sågverksindustrin framkommit att rekryteringsmönstret kan 
indelas i tre faser, av vilka den första kännetecknades av att arbetskraftsbehovet 
i stor utsträckning täcktes av säsongsarbetande arbetsvandrare vilka inte 
folkbokfördes på industriorten. Den regelrätta inflyttningen blev betydande 
först i ett senare skede.19 Utan att föregripa resonemangen i det avhandlings
kapitel som behandlar migrationsmönstren i miljön, kan nämnda mönster med 
avseende på arbetskraftsrekrytering framhållas som en förklaring till skillna
derna i social struktur mellan de båda samhällena år 1900. Med utgångspunkt 
i detta antagande kan redovisningen i tabell 3.1 tolkas som att benägenheten 
till folkbokföring i industriorten under den tidigaste samhällsbyggnadsfasen 
var något högre bland tjänstemän, handlande och småföretagare än den var 
bland arbetare. 

Sett ur ett längre tidsperspektiv är dock inte förhållandena med avseende 
på arbetskraftsrekrytering tillräckliga som förklaring till skillnaderna mellan de 
båda samhällena ifråga om social struktur. Även vid början av 1920-talet 
kvarstod ett förhållande med en något högre andel av befolkningsgrupper 
tillhörande socialgrupperna 1 till 4 i Kiruna än som var fallet i Malmberget. 
Detta faktum indikerar att olikheterna mellan dessa, i övrigt mycket likartade 
samhällen, inte enbart kan förklaras av eventuell underregistrering av arbetare. 
I stället kan förklaringen till viss del sökas i de respektive samhällenas geo
grafiska placering. Malmberget växte fram ett tiotal kilometer från Gällivare 
kyrkby, vilken före industrialiseringen var församlingens centralort med en 
befolkning på drygt 200 personer. Under gruvindustrins tidiga expansion i 
området vid slutet av 1880- och början av 1890-talet fanns planer på att bygga 
ut detta redan befintliga samhälle. Stadsplan för Gällivare påbörjades redan 
1888 och 1893 blev större delen av kyrkbyn municipalsamhälle.20 Därför kom 
folkökningen i församlingen i samband med industrialiseringen till viss del även 
Gällivare kyrkby till godo. Då detta samhälle redan före den industriella 
expansionen fungerat som marknadsplats, kom servicefunktioner med avseende 
på handel och kommunikation till viss del att lokaliseras till Gällivare. Samma 
förhållande gäller högre tjänstemän inom gruvbolaget. Aktiebolag Gällivare 
Malmfälts disponent var exempelvis bosatt i kyrkbyn och inte i Malmberget.21 
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Under den demografiska och industriella expansionen i Kiruna var 
förutsättningarna annorlunda. Det i högre grad isolerade geografiska läget 
fick som följd att alternativa lokaliseringsmöjligheter saknades, varför all 
samhällelig service kom att koncentreras till gruvorten. Detta förhållande kan 
förklara att Kiruna var något mer differentierat socialt sett än Malmberget. 
Skillnaderna var emellertid relativt små. År 1920 utgjorde grupperna 
kvalificerade och okvalificerade arbetare i Kiruna 77,7 % medan de i Malm
berget uppgick till 84,8. Det finns även anledning att framhålla det faktum att 
bland de yrkeskategorier som enligt indelningen i figur 2.1 kan inordnas inom 
medelklassgrupperna, utgjorde majoriteten i båda samhällena av lägre 
tjänstemän inom gruvhantering och järnväg.22 Intrycket av en avsaknad av 
traditionellt stadsborgerliga samhällsgrupper i miljön kvarstår således, trots att 
vissa olikheter mellan de båda samhällena i avseende på social struktur har 
kunnat observeras. 

3.3 Arbete och inkomster 

I den demografiska litteraturen har ofta framhållits att de specifika mönster 
som observerats i gruvmiljöer, delvis kan förklaras av ett förhållandevis högt 
löneläge och en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Sambandet mellan löner 
och förhållanden på den lokala arbetsmarknaden å den ena sidan och 
familjedemografiska mönster å den andra, manifesterades i första hand i låg 
kvinnlig giftermålsålder. Möjligheten till relativt goda inkomster för män i de 
yngre åldersbanden har vidare antagits stimulera en generellt sett tidig 
familjebildning.23 

Det stora arbetskraftsbehovet under industrialiseringsfasen i de norrbottniska 
malmfälten medförde ett förhållandevis högt löneläge. Jämfört med nivåerna 
inom gruvindustrin i den mellansvenska bergslagen, var lönerna i norrbottens
gruvorna nära nog dubbelt så höga. En borrare i Dannemora tjänade år 1896 
35-40 kr per månad och i Grängesberg ungefär 75 kr i månaden, medan 
förtjänsten i Malmberget vid samma tid låg på mellan 100 och 120 kr.24 

Skillnaderna i lönelägen mellan gruvorna i Norrbotten och dem i övriga landet 
kvarstod även i ett längre tidsperspektiv. Även på 1920-talet kan lönerna vid 
LKABs gruvor betraktas som exceptionella och var mellan 50 och 25% högre 
än dem i Bergslagen.25 Det bör i sammanhanget framhållas att inkomstskill
naderna mellan olika yrkeskategorier var tämligen stor. Borrare tillhörde en 
av de mer högavlönade yrkesgrupperna inom gruvhanteringen. Skiktningen i 
fråga om medelförtjänst för olika yrkesgrupper i LKABs gruvor i Kiruna framgår 
av tabell 3.2. 
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Tabell 3.2 Medelförtjänsten för olika yrkesgrupper vid LKAB Kiruna 
1902-1911, kr per dagsverke. 

År 1902 1905 1908 1911 

Borrsmeder 5,76 7,27 _ 13,66 
Ortdrivare 7,56 7,59 8,39 9,28 
Borrare 5,58 6,59 7,56 7,88 
Skjutare - 6,07 6,82 6,90 
Brytare - - 6,10 6,05 
Lastare 4,83 5,69 6,29 6,28 
Skrädare - 5,21 5,24 5,69 
Malmfraktare - 6,08 7,04 6,97 
Rälsläggare - - 5,10 5,16 
Diversearbetare 4,15 4,35 4,72 4,73 

Källa: Eriksson, U. Gruva och arbete. Del I. (Uppsala 1991) s 358. 

Inkomstnivåerna varierade således. Arbetsuppgifter som ställde krav på 
yrkeskunnande såsom borrsmeder, ortdrivare och borrare återfinns i de högsta 
löneskikten, medan exempelvis diversearbetare vilka kunde sättas in vid bland 
annat jordschaktning och andra anläggningsabeten var sämst betalda. Lastning 
däremot, vilket inte krävde någon långtgående utbildning i yrket, kunde till följd 
av ackordsystem uppnå tämligen höga månadsinkomster.26 

Utgår vi från de individuella lönerna relaterade till arbetsuppgifter kan det 
konstateras att gruvarbetare med yrkeskunnande i allmänhet alternerade mellan 
olika arbetsuppgifter under arbetsåret. Utifrån den individuella lönestatistiken 
framgår att arbetare sysselsatta inom gruvhanteringen vanligen var knutna till 
flera yrkesuppgifter i direkt anslutning till brytningsprocessen, som exempelvis 
borrning, lastning och brytning. Ett likartat förhållande kan återfinnas bland 
anställda med andra arbetsuppgifter, såsom jordschaktning, plockning och 
skrädning. Inom den lägre tjänstemannasektorn, bestående av förmän, 
gruvfogdar och vaktmästare, var denna praxis mindre vanlig.27 

Förhållandet att det inom arbetargruppen var vanligt att alternera mellan 
olika arbetsuppgifter medför möjligheter till en schematisk uppdelning i 
yrkeskategorier utgående från sysselsättningsuppgifter på individnivå. Denna 
möjlighet kan i vissa avseenden ses som fördelaktig mot bakgrund av att det 
huvudsakliga källmaterialet i denna studie i det följande kommer att utgöras av 
kyrkobokföringsmaterial. I det senare saknas, särskilt vad gäller den tidigare 
delen av den tidsperiod som studeras, i allmänhet detaljerade uppgifter för 
yrken. Däremot möjliggörs även i detta material en åtskillnad mellan gruv
arbetare och övriga arbetargrupper.28 Beträffande löneskillnaderna mellan olika 
arbetarkategorier framgår av tabell 3.3 att de genomsnittliga inkomsterna för 
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gruvarbetare var avsevärt högre än de för övriga arbetare i företaget. 
Medelförtjänsten inom gruppen som helhet var 0,688 kr per timme, medan 
den för gruvarbetargruppen låg på en nivå av 0,869 kr. Värt att notera är 
också att skillnaden i medellön mellan kvalificerade och okvalificerade arbetare, 
grupperna 5 och 6, var förhållandevis små, 0,599 respektive 0,554 kr per timme. 

Tabell 3.3. Medelförtjänst, kr per timme för anställda i LKAB. Malmberget. 
1912-14. N=275. 

Medelförtjänst. N 

Kvalificerade yrkesarbetare. 0,599 48 
Okvalificerade arbetare. 0,554 122 
Gruvarbetare. 0,869 114 

Källa: LKABs Arkiv. Personalakter. 

Vid sidan av att inkomsterna varierade efter arbetsuppgift och yrkesgrupp 
förelåg även vissa skillnader i lönenivå vilka kan relateras till ålder. I inter
nationell forskning har framförts att ett generellt drag i miljöer dominerade av 
gruvindustri var möjligheten till förhållandevis goda inkomster relativt tidigt i 
yrkesverksam ålder. Detta förhållande har, som redan nämnts, framförts som 
väsentligt även vid förklaringen av för dessa miljöer karaktäristiska demo
grafiska mönster. En sammanställning av uppgifterna i LKABs personalakter 
för tidigt 1900-tal visar att detta förhållande kan sägas gälla även i den miljö 
som här studeras. 

Av figur 3.10. framgår att endast för åldersgruppen 15-19 år var medel-
och medianlönen lägre än de för gruppen som helhet, vilka var 0,688 respektive 
0,721 kr per timme. Inkomstnivåerna för de lägsta åldersbanden kan relateras 
till den typ av arbetsuppgifter som var tillgängliga för denna grupp, vilka i 
allmänhet var enklare och av mindre välbetald karaktär. För de yngsta 
individerna var vidare anställningstiden per år tämligen kort. Det rörde sig i 
dessa fall om feriearbeten med okvalificerat arbete. Redan i åldrarna 20 till 24 
år har förtjänsterna ökat till att ligga på en nivå jämförbar med de genomsnittliga 
värdena. Därefter kan en viss kontinuerlig ökning av inkomsterna över 
livscykeln konstateras. Det viktigaste med utfallet av undersökningen är dock 
att det pekar mot att möjligheterna till förhållandevis goda inkomster redan i 
åldrarna 20-24 år var tämligen stora för anställda inom gruvhanteringen i 
LKABs gruvor. 
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Figur 3.10. Timlön i kr. för anställda i LKAB. Malmberget. 1912-14. Medel-
och medianlön. N=275. 
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Källa: LKAB s Arkiv. Malmberget. Personalakter. 

Figur 3.11. Medelinkomst i kr inom olika åldersgrupper för arbetare vid 
gruvor, anriknings-, och briketteringsverk år 1920. 
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Förutom att det i internationell forskning framhållits att möjligheterna till 
höga inkomster i unga år var tämligen stora inom gruvindustrin, har det också 
hävdats att förtjänsterna minskade tämligen dramatiskt i takt med stigande 
ålder. Till följd av att arbetet var fysiskt påfrestande var risken för förslitning 
hög, varför inkomstmöjligheterna för äldre arbetare generellt sett försämrades. 
I den kohort som utgjort grunden för ovanstående redovisning var ingen av 
medlemmarna över 44 år. Detta förhållande kan givetvis bero på slumpmässiga 
faktorer i samband med urvalet. Samtidigt kan det till viss del förklaras av 
befolkningens sammansättning i den aktuella miljön. Åldersstrukturen i Malm
berget karaktäriserades ännu år 1910 av att befolkningsgrupperna över 50 år 
var relativt sett små, vilket kan avspeglas även i kohorten ur gruvbolagets 
personal.291 syfte att illustrera inkomsterna över livscykeln för anställda inom 
bergshanteringen presenteras i figur 3.11 medelinkomsten för arbetare vid 
gruvor, anriknings- och briketteringsverk år 1920. Uppgifterna som ligger till 
grund för diagrammet är hämtat från folkräkningen 1920. Även om vare sig 
årtal eller yrkeskategorier i figurerna 3.10 och 3.11 är helt jämförbara framgår 
i det senare diagrammet att inkomsterna för åldersgrupperna över 50 år upp
visade en successivt fallande tendens. 

Ytterligare en aspekt som framhållits som väsentlig vid förståelsen av 
familje-demografiska mönster i gruvmiljöer är att den lokala arbetsmarknaden 
var starkt könssegregerad. Möjligheterna till yrkesarbete för kvinnor var 
jämförelsevis begränsade av två skäl. Till att börja med utgjordes arbetskraften 
inom gruvindustrin vid slutet av 1800-talet i huvudsak av manliga arbetare. I 
detta avseende hade utvecklingen sedan mitten av 1800-talet, i Sverige såväl 
som internationellt, inneburit en successiv minskning av andelen kvinnor anställda 
inom gruvhanteringen. Beträffande svenska förhållanden reglerades vidare 
möjligheterna till kvinnoarbete i gruvindustrin ytterligare i och med att under
jordsarbete för kvinnor förbjöds i lag år 1900. Kvinnoarbete ovanjord förekom 
i viss utsträckning i de mellansvenska gruvfälten, även om antalet anställda 
kvinnor minskade under 1910- och 20-talen. I de norrbottniska malmfälten var 
dock gruvarbetet en i det närmaste exklusivt manlig sysselsättning.30 

Vid sidan av att gruvindustrin i huvudsak efterfrågade manlig arbetskraft 
medförde även den lokala sociala strukturen en ogynnsam arbetsmarknads
situation för kvinnor. Gruvsamhällen karaktäriserades generellt av en liten andel 
över- och medelklass inom befolkningen. Detta fick som följd att efterfrågan 
på husligt arbete i dessa miljöer var tämligen svag. Som redan framgått i tabell 
3.1 kan den för gruvsamhällen i allmänhet karaktäristiska sociala strukturen i 
hög grad sägas vara representativ för förhållandena i Kiruna och Malmberget. 
Det finns emellertid anledning att anta att det särskilt under industrialiserings
fasen i malmfälten, liksom i andra expansiva industriella centra, erbjöds arbets
tillfällen även för kvinnor. Den intensiva befolkningsutvecklingen och arbets
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kraftsrekryteringen av män till industrin skapade med all sannolikhet även ett 
behov av serviceyrken som exempelvis hushållerskor, sömmerskor, tvätterskor 
och kokerskor. Därutöver gavs möjligheter till egenföretagande för kvinnor i 
form av drift av matserveringar och kaféer. Förekomsten av inneboendesystem, 
vilket som redan framgått finns belagt i såväl primära som sekundära källor, 
indikerar även att det kan ha funnits en informell sektor inom den lokala arbets
marknaden vilken var öppen för kvinnor. Med dessa reservationer bör det 
ändå framhållas att skillnaderna mellan gruvsamhällena och egentliga stads
miljöer med avseende på arbetstillfällen för kvinnor var betydande. 

Med utgångspunkt i noteringar för yrkesuppgifter i folkräkningarna 1900, 
1910 och 1920, förefaller antagandet om lågt kvinnligt deltagande i den lokala 
arbetsmarknaden kunna beläggas. Andelen kvinnor över 15 års ålder med 
angivet yrke var i Malmberget år 1900 6,2 %. Tio år senare hade yrkesverk
samheten bland kvinnor ökat något till en nivå på närmare 13 %. År 1920 
slutligen uppgick andelen arbetande kvinnor till 11,6 %. Det finns anledning att 
iaktta viss försiktighet vid tolkningen av dessa uppgifter. Noteringar med 
avseende på yrkestillhörighet i folkräkningarna utgick i första hand från hus
hållsföreståndaren. Detta förhållande medför att en underregistrering av gifta 
kvinnors yrkesarbete kan förväntas. Av de sammanlagt 566 kvinnor i 
Malmberget för vilka yrkesangivelser noterats åren 1900-1920 utgjorde de 
gifta endast 6,4 %. Flertalet av dessa återfinns vidare inom den lägre tjänste
mannasektorn med yrken inom skolväsende och sjukvård. I enlighet med ovan
stående diskussion angående inneboendesystem och spisgäster torde den 
familjeekonomiska betydelsen av gifta kvinnors arbete varit av viss betydelse 
i den miljö som här studeras. Det finns således en risk för undervärdering av 
kvinnors ekonomiska roll i arbetarhushållen i den händelse vi enbart utgår 
ifrån uppgifter i folkräkningsmaterialet. 

Betraktar vi yrkesarbetande kvinnors fördelning enligt social gruppering, 
vilken redovisas i tabell 3.4, kan det konstateras att det stora flertalet återfinns 
i kategorin okvalificerade arbetare. Majoriteten av dessa var sysselsatta inom 
husligt arbete med yrkesbeteckningar som pigor och hushållerskor. Övriga 
kvinnor med angivet yrke tillhörde de lägre tjänstemanna- och småföretagar-
grupperna. Beträffande dessa grupper kan vidare en ökning över tid fastställas. 
År 1900 uppgick den relativa andelen kvinnor inom tjänstemanna- och 
småföretagarsektorn till sammanlagt 19,2 % medan motsvarande andel 1920 
uppgick till 38,3. Denna ökning kan tolkas som att uppbyggnaden av den 
samhälleliga servicen i miljön medförde en viss förbättring med avseende på 
arbetstillfällen för kvinnor. Detta avspeglas delvis även i den generella 
sysselsättningsgraden för kvinnor. Andelen kvinnor bland det totala antalet 
yrkesverksamma ökade från 4,9 % år 1900 till 14,4 % 1920. Ökningen var 
vidare mest markant för socialgrupperna 3 och 4, där kvinnornas andel ökade 
från 9,1 till 40 % under nämnda tidsperiod. 
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Tabell 3.4. Social struktur bland kvinnliga yrkesutövare i Malmberget 
1900-1930. 

1900 1910 1920 
N % N % N % 

Småföretagare 
inom industri 
och handel 6 7,7 21 9,2 34 13,0 

Lägre 
tjänstemän, 
affärsanställda, 
arbetsledare. 9 11,5 37 16,3 66 25,3 
Kvalificerade 
yrkesarbetare. - - - - -
Okvalificerade arbetare. 63 80,8 169 74,5 161 61,7 
Tot. 78 100 227 100 261 100 

Källa: Folkräkningar. 

3 A. Folkrörelser och arbetarorganisationer 

Av den tidigare diskussionen rörande samhällsbyggnadsprocessen i malmfälten 
framgick att de lokala gruvbolagens inflytande över samhällsutvecklingen i 
dessa miljöer var betydande. Att bolagen i egenskap av enda större arbetsgivare 
i respektive samhälle upprätthöll en central maktposition är inte överraskande. 
Dessutom pekar den aktiva bostads- och personalpolitik som bedrevs från 
bolagshåll mot att ambitionerna i fråga om inflytande över gruvsamhällena 
inte inskränkte sig till en renodlad arbetsgivarroll. Det fanns i gruvbolagens 
agerande tydliga inslag av paternalistiskt tänkande. I Kiruna yttrade sig dessa 
strävanden i att LKAB under den tidiga samhällsbyggnadsfasen genom såväl 
ekonomiska resurser som personliga kontakter tillförsäkrade sig inflytande 
över strategiska samhällsorgan på både lokal nivå och länsnivå. Således 
placerades förvaltningspersonal från LKAB på centrala positioner inom 
samhällets municipalstyrelse, byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd, brandstyrelse 
och vägstyrelse.311 enlighet med traditionella brukspatriarkalistiska principer 
understöddes familjehushållen. Familje- och bostadspolitiken ingick som ett 
led i strävan att skapa ett stabilt samhälle, där manliga familjeförsörjare avsågs 
utgöra en fast kontingent bland bolagets anställda. I detta avseende avvek 
LKABs familjepolitik något från det gängse mönstret, då ogifta manliga 
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arbetare med familjeansvar kunde begära att likställas med gifta familjeför
sörjare. Förfaringssättet dikterades med all sannolikhet av behovet att bibehålla 
en stationär arbetsstyrka, vilket var särskilt stort under den tidiga fasen i sam
hällsutvecklingen.32 

I Malmberget där gruvbolaget inte haft möjlighet att styra utvecklingen på 
samma sätt som i Kiruna var förhållandena, som redan framgått, något 
annorlunda. Här tillämpade företaget i högre grad kapitalistiska principer i 
relation till de anställda. Även i Malmberget avspeglar emellertid bolagets 
bostadspolitik en likartad strävan som den som kan konstateras beträffande 
LKAB i Kiruna. Behovet av en stabil yrkeskår förelåg även här varför 
familjeförsöijare gynnades jämfört med ogifta arbetare. De paternalistiska 
principer som LKAB sökte införa i Kiruna och vilka även kan skönjas i bolagets 
politik i Malmberget hade med all sannolikhet som huvudsakligt syfte att 
tillförsäkra sig om en fast disciplinerad arbetsstyrka på orten. 

Brukspatriakalismen i sin renodlade form utgick från ett kontraktsförhållande 
i vilket bruksledningen fastställde de skyldigheter och förmåner den anställde 
förväntades efterleva respektive kunde kräva. Den byggde således på ett 
ömsesidigt åtagande, där den ena avtalsparten befann sig i en stark maktposition 
gentemot den andre. Under den senare hälften av 1800-talet började de band 
som höll samman de paternalistiska strukturerna att lösas upp. Till följd av 
övergången till en liberal marknadsekonomi, togs det statliga regelverk som 
tidigare bidragit till att styra förhållandena i de paternalistiska kontrakten bort. 
Den ökande konkurrensen medförde vidare en omfattande omstrukturering 
av den svenska järnhanteringen, varvid många av Bergslagens järnbruk lades 
ned. Industrialiseringsprocessen och kommunikationernas snabba utveckling 
kom vidare att medföra ökad geografisk och social rörlighet. De förbättrade 
möjligheterna till migration innebar dels en större valfrihet i fråga om arbetsplats 
och bostadsort, dels kan rörligheten i sig ses som väsentlig vid spridandet av 
nya impulser och innovationer. Det var i denna kontext de tre stora folk
rörelserna i Sverige - frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen 
- kom att växa fram. Folkrörelsernas framväxt medförde i sin tur ökade 
möjligheter för arbetare att frigöra sig från de tankesystem som genomsyrade 
den paternalistiska ideologin. Möjlighet till samhörighet och trygghet erbjöds 
inom exempelvis ftikyrko- och nykterhetsrörelsen. Parallellt med folkrörelsernas 
framväxt kom även initiativ att tas till självhjälpsorganisationer, vilket minskade 
behovet av den tidigare brukspaternalismens sociala förmåner.33 

Den skisserade utvecklingen tog som redan nämnts sin början vid mitten 
av 1800-talet. Beträffande folkrörelsernas utbredning kan en viss kronologisk 
turordning konstateras. Frikyrkorörelsen var först ut. Dess utveckling i fråga 
om medlemsantal inleddes på 1850-talet. Den första kraftiga expansions
perioden för frikyrkorna inföll under en period från mitten av 1870-talet och 
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fram till sekelskiftet 1900. Vid sekelskiftet uppgick medlemsantalet inom 
frikyrkorörelsen till ungefär 150 000. Nykterhetsrörelsen etablerades i Sverige 
under tidigt 1880-tal och kännetecknades därefter i fråga om medlems
utveckling av en mycket kraftig uppgång. Nykterhetsrörelsen medlemsantal 
var år 1900 över 250 000. Arbetarrörelsens etableringsfas är något svårare 
att ringa in. Politiska sammanslutningar bestående av arbetar- eller hantverkar-
grupper kan spåras tillbaka till 1840-talet. Lokala arbetareföreningar uppstod 
på flera håll i landet på 1860-talet och under 1870-talet kom de första fackliga 
sammanslutningarna. I det fall vi väljer att definiera en modern arbetarrörelse 
som en organiserad politisk och facklig rörelse med ett stort arbetarunderlag, 
kan emellertid den egentliga etableringsperioden fastställas till 1880-talet. Det 
var då den politiska arbetarrörelsen i socialdemokratisk form uppstod. Fack
föreningsrörelsens första kraftiga tillväxtperiod omfattade tiden från 1890-
talet och fram till 1908. Medlemsantalet vid det senare årtalet översteg 
200 000. Efter storstrejken 1909 inföll en stark nedgång i anslutningen. Vid 
tiden för första världskriget återupptogs dock den intensiva tillväxten och i 
början av 1920-talet kan fackföreningsrörelsen numerärt sett betraktas som 
den största av folkrörelserna med ett medlemsantal som närmade sig 450 000.34 

Industrialiseringen och samhällsbyggnaden i malmfälten ägde således rum 
i en brytningstid där de traditionella paternalistiska principer som tidigare varit 
rådande inom grav- och järnhanteringen var på väg att ersättas av en praxis 
där mer renodlat marknadsekonomiska premisser styrde relationen mellan 
företag och anställda. Dessutom sammanföll den gravindustriella expansionen 
med arbetarrörelsens första kraftiga tillväxtfas. En ytterligare aspekt kan knytas 
till faktorer som geografisk rörlighet och urbanisering. Förhållandena i en vid 
slutet av 1800-talet expansiv fransk grav- och industristad talar för att geografisk 
stabilitet i kombination med en identifiering av den urbana miljön som 
betydelsefull för individers liv, arbete och framtidsutsikter var av central 
betydelse för förståelsen av radikaliseringen i den aktuella miljön. Värt att 
notera är dock att det i det aktuella fallet inte i första hand var de befolknings
grupper som varit bofasta i staden före industrins expansion som organiserades 
i arbetarorganisationer. Organisationsbenägenheten var i stället högst bland 
de nyinflyttade som kvarstannade i miljön. För dessa kan motivet till att ansluta 
sig till kollektiva organisationer delvis förstås som uttryck för en insikt om att 
det förelåg beröringspunkter mellan staden och arbetet. Genom att organisera 
sig fackligt och politiskt, samt rikta sina aktioner mot både arbetsgivare och 
stadsledningen, eftersträvade dessa grupper medel att påverka såväl sitt arbete 
som sin livssituation i den urbana miljön.35 

Även vad gäller svenska förhållanden har ett samband mellan geografisk 
rörlighet och folkrörelseanslutning kunnat konstateras. Både inom fackförbund 
och frikyrkoförsamlingar i Eskilstuna utgjorde vid slutet av 1800-talet inflyttande 
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majoriteten av medlemskadrarna.36 Ett likartat förhållande har kunnat fastställas 
i Nyköping.37 När det gäller den sociala rekryteringsbasen till folkrörelserna 
utgjordes denna i urban miljöer i första hand av arbetare och personer inom de 
lägre tjänstemannagrupperna. Detta förhållande gällde såväl frikyrkorörelsen 
som nykterhetsrörelsen. Arbetarrörelsens medlemmar bestod av uppenbara 
skäl av kvalificerade och okvalificerade arbetare. Anslutningen till fack
föreningsrörelsen var något selektiv såtillvida att kvalificerade yrkesarbetare 
uppvisade en högre anslutningsgrad än övriga arbetargrupper. Dessutom var 
benägenheten att organisera sig uppenbarligen högre bland gifta arbetare än 
bland de ogifta.38 

Industrialiseringsfasen i malmfälten kännetecknades som tidigare framgått 
av en omfattande geografisk rörlighet. Den snabba befolkningstillväxten på 
lokal nivå indikerar dock att ett visst mått av stabilitet i samhällsutvecklingen 
uppnåddes relativt tidigt. När det gäller den sociala strukturen i samhällena 
har en mycket stark dominans av arbetargrupper kunnat konstateras. Till detta 
kan läggas att gruvarbetargruppen, till följd av det höga löneläget samt kravet 
på ett visst mått av yrkeskunnande, kan betraktas som tillhörande en form av 
mellanskikt i gränslandet mellan kvalificerade och okvalificerade arbetare. I 
det fall vi antar att de iakttagelser rörande franska och svenska förhållanden 
som diskuterats äger viss generell giltighet, nämligen att organisationsbenägen
heten är stor hos nyinflyttade arbetare i urbana miljöer, kan malmfältens sam
hällen ha utgjort en god grogrund för arbetarrörelsen och andra folkrörelser. 
Med utgångspunkt i nämnda resonemang kan det vidare antas att förbindelsen 
mellan arbete och lokalsamhälle kan ha uppfattats som mycket påtaglig för 
den inflyttande befolkningen. Arbetet i gruvindustrin var en grundförutsättning 
för kvarboende i miljön. Under tiden för samhällenas uppbyggnad torde samtidigt 
motiven till att söka påverka och förbättra livssituationen på orten ha varit 
tämligen starka. Arbetareföreningens i Malmberget aktiva invändning i fråga 
om gruvbolagets planer på markförvärv på 1890-talet, kan tolkas som ett utslag 
av en sådan strävan. 

Av figur 3.12 framgår att antagandet om en hög benägenhet till anslutning 
till folkrörelser i malmfältens gruvmiljö förefaller riktig. Redovisningen av 
medlemsantalet i frikyrko-, nykterhets- och fackföreningsrörelser i procent av 
totalbefolkningen för vissa svenska kommuner visar att andelen anslutna i 
Malmberget var den jämförelsevis högsta på 1910- och 1920-talen. År 1910 
var närmare 50% anslutna till någon folkrörelse och i början av 1920-talet låg 
nivån på 40%. Det kan tilläggas att jämförelsen mellan antalet anslutna och 
folkmängd kan vara något missvisande då personer under 15 år i allmänhet 
inte registrerades som medlemmar i frikyrkor och nykterhetsförbund, för 
fackföreningar var åldersgränsen 18 år. Andelarna inom den vuxna befolkningen 



76 Familjen i gruvmiljö 

torde därför ha varit högre än vad som framgår i figur 3.12. Därtill bör även 
framhållas att en omfattande dubbelanslutning mellan i första hand nykterhets-
och fackföreningsrörelse förekom.39 

Vad gäller storleksförhållandet mellan de respektive folkrörelserna i malm
fälten kan, utifrån den beräkningsmetod som ligger till grund för uppgifterna i 
figur 3.12, konstateras att nykterhetsrörelsen var den största rörelsen åren 
1900 och 1910. Dess andel av totalbefolkningen var i Malmberget under nämnda 
år 15,5 respektive 22,1 %. På 1920-talet hade nykterhetsrörelsen minskat 
något i förhållande till folkmängden och uppgick till 10,7 % av befolkningen. 
Frikyrkorörelsen uppvisade en likartad utveckling. Anslutningen till den senare 
var dock inte lika omfattande. Andelen medlemmar i frikyrkoförsamlingar 
uppgick år 1900 till 8,8%, år 1910 till 10,7 och slutligen år 1920 till 7,2%. Den 
kanske mest iögonenfallande skillnaden mellan Malmberget och övriga 
kommuner i den aktuella undersökningen är dock den mycket höga anslutningen 
till fackföreningsrörelsen åren 1920 och 1900.40 Som framgår av figur 3.13 
intog Malmberget en särställning i fråga om facklig anslutning i förhållande till 
folkmängd år 1910. Andelen anslutna var detta år 16,4% vilket kan jämföras 

Figur 3.12. Folkrörelseanslutning i procent av totalbefolkningen inom 
utvalda svenska kommuner 1900-1920. 
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Källa: Lundkvist, S. Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. (Stockholm 1977) 
s 90. 
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med 11 % i Eskilstuna och 7,6 i Nyköping. År 1920 var den lokala fackförenings
rörelsen än mer betydande. Den omfattade då över 22 % av befolkningen. 
Vid denna tid har anslutningen till fackförbund ökat generellt, men det är endast 
i Eskilstuna som den procentuella andelen anslutna närmar sig nivån i Malm
berget. 

Förklaringen till den höga fackliga anslutningen i området kan, som redan 
framgått, delvis sökas i att industrialiseringen i området sammanföll med den 
organiserade arbetarrörelsens första starka expansionsfas. Beträffande gruv
industrin bildades en av de första arbetareföreningarna i Norberg vid 1890-
talets böljan. Denna förening organiserade en lokal strejk 1891-92. Strejken i 
fråga slutade med nederlag för arbetareföreningen, men kom att få viss 
betydelse för den fackliga utvecklingen i de norrbottniska malmfälten. Åren 
efter strejken förekom en tämligen betydande utflyttning från Norberg till Malm
berget.41 Bland dessa gruvarbetare, vilka efterfrågades under industrialiserings
skedet till följd av sitt yrkeskunnande, fanns flera personer med erfarenhet 
från den fackliga föreningsverksamheten. Organiserandet av arbetare i malm
fälten inleddes därför på ett tidigt skede i samhällsutvecklingen. 

Figur 3.13. Anslutna till fackföreningsrörelsen i procent av totalbefolk
ningen inom utvalda svenska kommuner 1910-1920. 
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Källa: Lundkvist, S. Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. (Stockholm 1977) s 
60-65. 
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Arbetarföreningen i Malmberget, vilken som nämnts kom att ingå i Svenska 
Bruks- och Gruvindustriarbetareförbundet som avdelning 4, bildades år 1895. 
Föreningen som var årsbarn med moderförbundet kom tidigt att bli den numerärt 
sett största avdelningen inom gruvindustriarbetareförbundet. På grund av den 
starka fackliga anslutningen lokaliserades förbundets styrelse till Malmberget 
åren 1900-1903.42 

Utvecklingen i Kiruna följde samma mönster som den i Malmberget. 
Återigen kan ett visst samband mellan inflyttning och facklig organisering 
skönjas, då en betydande andel av arbetskraften till kirunagruvorna rekryterades 
från Malmberget där fackföreningsrörelsen redan var etablerad. Tillväxten i 
fråga om medlemsantal för gruvindustriarbetareförbundets avdelning 12 i Kiruna 
inleddes redan i samband med industrialiseringen vid sekelskiftet. I böljan av 
1900-talet utgjorde därför avdelningarna i Malmberget och Kiruna två av de 
största bland gruvindustriarbetareförbundets lokala föreningar.43 Efter 
storstrejken 1909 splittrades den fackliga rörelsen i Sverige till följd av att 
syndikalisterna organiserade sig självständigt och bildade Sveriges Arbetares 
Centralorganisation, SAC. Syndikalisterna etablerade sig tidigt i malmfälten. 
Redan år 1910 bildades en lokalavdelning i Kiruna och tillväxten i fråga om 
medlemsantal var där mycket kraftig. Den höga anslutningen till Kiruna LS 
fick som följd att förbundet under i stort sett hela mellankrigstiden var större 
än gruvarbetareförbundets avdelning 12. Den fackliga splittringen var större i 
Kiruna än i Malmberget. Trots detta var organisationsbenägenheten hög i båda 
samhällena. År 1920 uppgick gruvarbetareförbundets och SACs medlemsantal 
i Kiruna till 820, vilket kan jämföras med att medelantalet anställda i LKAB 
detta år var 8S3.44 

Det bör även framhållas att arbetarorganisationerna i malmfältet tidigt drog 
mot rörelsens vänsterfalang. Samarbetet med syndikalisterna är endast ett 
exempel på detta. Efter socialdemokratiska partiets delning 1917 kom 
Norrbotten, tillsammans med Västernorrlands län, att utgöra det nybildade 
Sverges Socialdemokratiska Vänsterpartis viktigaste fäste. De eventuella 
konsekvenserna av detta förhållande för de frågor rörande familjemönster 
som behandlas i avhandlingen kommer emellertid att diskuteras närmare längre 
fram. 

Fackföreningsrörelsen var generellt sett tämligen mansdominerad. Till följd 
av arbetsmarknadsförhållandena inom gruvindustrin var detta förhållande 
påtagligt även inom såväl gruvindustriarbetareförbundet som SAC. En studie 
av fackföreningsrörelsen inom den svenska gruvhanteringen åren 1910-1940 
har sökt påvisa att den maskuliniseringsprocess som ägde rum inom gruv
hanteringen under slutet av 1800-talet snarast förstärktes av fackföreningar 
på både central och lokal nivå.45 Någon uttalad strävan i sådan riktning kan 
dock svårligen beläggas vid en genomgång av lokalavdelningarnas i Malmberget 
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och Kiruna efterlämnade material i form av protokollsböcker från styrelse-
och föreningsmöten. Styrelsen för arbetarföreningen i Malmberget beslutade 
år 1897 enhälligt att kvinnor skulle ges möjlighet att vinna inträde i förbundet.46 

I realiteten förblev emellertid andelen kvinnor inom gruvindustriarbetare
förbundet obetydlig. Detta förhållande bör måhända betraktas mot bakgrund 
av att förbundet i huvudsak sökte organisera gruvarbetare. Personer med 
andra yrken, män som kvinnor, utgjorde därför ingen självklar målgrupp för 
rekrytering till de lokala avdelningarna. 

När det gäller den syndikalistiska rörelsen är detta förhållande inte lika 
entydigt. Verksamhetsområdet för de lokala samorganisationer, LS, inom vilka 
SAC:s medlemmar organiserades var mer vidsträckt än som var fallet 
beträffande fackförbund knutna till Landsorganisationen. Inom LS var intresset 
inte enbart riktat mot löne- och avtalsfrågor, utan mot lokala samhällsfrågor 
generellt. Organisationerna var därför inte knutna till en specifik bransch på 
samma sätt som LO-förbunden. Under uppbyggnadsskedet på 1910-talet 
gjordes försök att organisera kvinnor inom LS. I Kiruna bildades år 1912 en 
första, om än kortlivad, kvinnlig sektion. Nästa försök gjordes 1919 då en 
tjänarinnesektion bildades. Denna bestod av unga ogifta kvinnor. Sektionen 
genomförde samma år som den bildades en välplanerad strejk, där krav restes 
på högre löner och reglerad arbetstid. Trots att syftena med strejken i stor 
utsträckning uppnåddes stannade sektionens verksamhet av kort därefter och 
många av medlemmarna lämnade Kiruna.47 Det är tänkbart att det senare 
nämnda förhållandet är av viss betydelse för förståelsen av att även SAC:s 
lokala organisationer kom att domineras av manliga gruvarbetare. Vi har redan 
kunnat konstatera att arbetsmarknadssituationen i gruvsamhällena var 
ogynnsam för kvinnor. Det är därför tänkbart att den geografiska rörligheten 
bland unga ogifta kvinnor var tämligen hög. Även om migration i vissa lägen 
kan fungera, och också har fungerat som ett politiskt vapen, finns anledning 
att anta att utflyttning för den befolkningsgrupp som här avses var ett resultat 
av ekonomiskt betingade motiv. Samma sak kan gälla yngre manliga arbetare 
såväl inom som utom gruvindustrin. Arbetarorganisationernas kärntrupp på 
den lokala nivån torde ha utgjorts av de mest stationära arbetargrupperna och 
bland dessa kan det i sin tur ha förelegat en överrepresentation av gruvarbetare 
med fast anställning. 

Det faktum att kvinnor i gruvindustriella miljöer inte var representerade i 
någon högre utsträckning inom fackföreningar med anknytning till branschen, 
innebar av allt att döma inte att organiseringsgraden inom kvinnoföreningar 
och kvinnoklubbar var svag. Den första socialdemokratiska kvinnoföreningen 
i Malmberget bildades den 27 februari 1900. Fyra år senare, i maj 1904, 
grundades kvinnoföreningen Morgonrodnaden i Kiruna, vars politiska program 
och stadgar överensstämde helt med dem som gällde för föreningen i Malm
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berget. Kvinnoförbunden anslöt sig tidigt till respektive samhälles Social
demokratiska Arbetarekommun, och kom därigenom att utgöra en del av den 
organiserade arbetarrörelsen i den lokala miljön.48 

Tidigare forskning har framhållit att den särorganisering i manligt dominerade 
fackföreningar och kvinnoförbund som kännetecknade den lokala arbetar
rörelsen i gruvmiljöer medförde en tämligen strikt uppdelning med avseende 
på respektive organisations handlingsutrymme i den lokalpolitiska kontexten. 
Förhandlingar med den lokala företagsledningen rörande hyror och andra 
samhällsfrågor sköttes närmast exklusivt av de fackliga företrädarna. Kvinno
förbundens diskussioner däremot rörde i högre grad frågor av familje- och 
alkoholpolitisk karaktär. Denna uppdelning har tolkats som ett resultat av en 
från fackföreningsrörelsens sida medveten strategi, syftande till att utestänga 
kvinnorna från det offentliga politiska livet.49 Diskussionen i fråga faller i viss 
mån utanför det primära problemområde som behandlas i denna avhandling. I 
den händelse vi utgår ifrån forskningsresultat rörande rekryteringsmönster till 
tidiga radikala kvinnoföreningar finns emellertid skäl att anta att medlemmarna 
i dessa till stor utsträckning var hustrur eller döttrar till politiskt aktiva män.50 

Om detta antagande är korrekt, vilket det förefaller vara vad gäller föreningen 
Morgonrodnaden i Kiruna, är det tillräckligt att här konstatera att det i de 
miljöer som här studeras tidigt etablerades politiska nätverk för män respektive 
kvinnor, samt att det med all sannolikhet fanns beröringspunkter mellan de 
manligt dominerade fackliga organisationerna och kvinnoförbunden. 

3.5. Slutdiskussion 

Detta avhandlingsavsnitt har behandlat samhällsbyggnadsprocessen i de 
Norrbottniska malmfälten med avseende på industriell, demografisk och so
cial utveckling. Med anknytning till den senare nämnda frågan har även 
löneläget för olika yrkesgrupper inom gruvindustrin diskuterats. Dessutom har 
redogörelsen för den lokala samhällsutvecklingen påverkats av det faktum att 
den tidsperiod som behandlas sammanföll med en stark expansionsperiod för 
arbetarrörelsen och andra folkrörelser. Det förhållande att industrialiseringen 
i området inföll i en brytningstid där traditionella brukspaternalistiska principer 
för företagsledning var på väg att ersättas av mer renodlat kapitalistiska 
relationer mellan företagare och arbetare antogs vara av betydelse för 
förståelsen av den lokala utvecklingen, även vad gäller de frågor rörande familje-
och fruktsamhetsmönster som kommer att analyseras inom ramen för denna 
avhandling. 



Industriell utveckling och samhällsbyggnad i Norrbottens malmfält 81 

I den inledande undersökningsdelen rörande industrialisering och 
demografisk utveckling visades att den kraftiga expansionen för gruv-
hanteringen i Norrbottens malmfält med början på 1890-talet, medförde att 
regionen på kort tid kom att bli landets mest betydelsefulla gruvdistrikt med 
avseende på produktionskapacitet. Rekryteringen av arbetskraft till industrin 
medförde vidare en exceptionellt intensiv befolkningsutveckling i området. Be
folkningen i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar, där gruvsamhällena Malm
berget och Kiruna växte fram, ökade under industrialiseringsfasen med 175 
respektive 270 %. Dessa mycket höga tal bör visserligen betraktas mot bak
grund av att innevånarantalet i området var lågt före industrialiseringen, men 
även med denna reservation kan befolkningsutvecklingen ses som dramatisk. 

Den viktigaste tillväxtvariabeln under det industriella initialskedet var 
migrationen. Flyttningsvinsterna var under denna fas höga, även vid jämförelse 
med andra industriella tillväxtområden som exempelvis sågverksdistrikten längst 
norrlandskusten. Den intensiva nettoinflyttningen avtog emellertid på ett relativt 
tidigt stadium i utvecklingen, varefter ett stigande födelseöverskott bidrog till 
att bibehålla en stabil tillväxttakt i området. Med avseende på allmänna födelse-
och dödstal kunde en kraftigt förhöjd nativitet konstateras vid tiden för den 
industriella och demografiska expansionen. Födelsetalen sjönk därefter tämligen 
kontinuerligt för att vid mitten av 1930-talet falla till nivåer i paritet med riks
genomsnittet. Beträffande mortalitetsutvecklingen kunde en motsatt utveckling 
fastställas. De allmänna dödstalen i området uppvisade en fallande trend i 
samband med industrialiseringen. Denna nedgång fick som följd att dödstalen 
redan i början av 1910-talet låg på en nivå under genomsnittet för landet som 
helhet. Spädbarnsdödligheten i området var däremot under perioden 1880 till 
1919 avsevärt högre än riksgenomsnittet. 

Betraktar vi utvecklingen på lokal nivå kunde det visas att innevånarantalet 
i de nybildade gruvsamhällena Kiruna och Malmberget på mycket kort tid 
kom att överstiga det för städerna i Norrbottens län, Luleå undantaget. Den 
kraftiga befolkningsutvecklingen i samhällena medförde stora problem med 
avseende på bostadsbrist och trångboddhet. I båda samhällena förekom ett 
utbrett inneboendesystem, såväl inom gruvbolagens bostäder som bland 
privatägda bostadshus. Mot bakgrund av den ensidiga näringsstrukturen i 
samhällena kännetecknades den sociala strukturen som förväntat av en stark 
dominans av kvalificerade och okvalificerade arbetargrupper medan över-
och medelklassgrupperna var relativt fåtaliga. Detta förhållande medförde, 
tillsammans med det faktum att gruvindustrin vid tiden närmast exklusivt 
efterfrågade manlig arbetskraft, begränsade möjligheter till yrkesarbete för 
kvinnor. Sysselsättningsgraden för kvinnor var också låg under den tidsperiod 
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som undersöktes. Detta med reservation för förekomsten av en mer informell 
arbetsmarknad vars omfattning är svår att fastställa med ledning av uppgifterna 
i kyrkobokföringsmaterialet. 

Studiet av variationer i löneläge bland kvalificerade och okvalificerade 
yrkeskategorier inom arbetargruppen visade att arbetare direkt sysselsatta 
inom gruvhanteringen innehade en särställning. Gruvarbetarnas löner låg mellan 
45 och 55 % högre än genomsnittet för dem för övriga yrkeskategorier. En 
genomgång av inkomstfördelningen över livscykeln för anställda inom 
gruvindustrin visade även på goda förtjänstmöjligheter för arbetare redan i 
åldersbandet 20-24 år. Detta senare resultatet överensstämmer väl med 
antaganden baserade på internationell forskning rörande gruvmiljöer, där 
möjligheten till goda inkomster för män i unga åldrar framhållits som en 
förklarande faktor till lokala och regionala demografiska mönster. 

När det gäller den lokala samhällsutvecklingen i malmfälten bedömdes även 
det förhållandet att industrialiseringen i regionen ägde rum vid en tid då 
arbetarrörelsen i Sverige växte i styrka vara värt att beakta. Med utgångspunkt 
i svensk och internationell forskning kring frågan rörande rekryteringsmönster 
till fackföreningar och andra folkrörelser, där ett samband mellan migration, 
social struktur och facklig organiseringsgrad kunnat fastställas, antogs 
rekryteringen till nämnda rörelser vara omfattande i de samhällen som här 
studeras. Detta antagande kunde bekräftas. Anslutningen till folkrörelser i 
procent av totalbefolkningen var under 1900-talets första decennier bland den 
högsta i landet. Detta förhållande var särskilt tydligt vad gäller fackförenings
rörelsen. På ett tidigt stadium i utvecklingen i malmfältens samhällen etablerades 
således radikala politiska nätverk för såväl män som kvinnor. Även om det 
förelåg en relativt strikt uppdelning vad gäller verksamhetsområden mellan de 
manliga respektive kvinnlig organisationerna, kan vissa beröringspunkter mellan 
mansdominerade fackföreningar och kvinnoförbund antas ha förelegat. Det 
är tänkbart att förekomsten av starka politiskt radikala föreningar i den lokala 
kontexten kunde bidra till att påverka den sociala utvecklingen i miljön, inom 
ramen för de villkor som bestämdes av den industriella strukturen. 
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Migrationsmönster i Malmfälten 1890-1939 

Den sjunde oktober är 1897 flyttade jordbruksarbetaren Johan Edvard An
dersson från föräldrahemmet i Mjösjöbäck, Bygdeå församling i Västerbott
ens län, till det nybildade samhället Malmberget för att ta anställning vid gru
vorna. Han var 27 år gammal och hade innan han reste levt tillsammans med 
sin mor och styvfar, som båda var undantagshjon, och två systrar. Femton 
dagar senare kyrkoskrev sig Johan Edvards blivande hustru, Selma Katarina 
Matsdotter, i Gällivare församling. Ytterligare två månader förflöt innan 
arrendatorsdottern från Åsele Selma Katarina vigdes med den ett år yngre 
Johan Edvard. De stannade i Malmberget till 1903 då familjen, som nu utökats 
med tre barn, flyttade vidare till Kiruna. Johan Edvard fortsatte som gruvar
betare och befordrades i början av 1910-talet till gruvfogde. Familjen växte. 
Selma Katarina födde sammanlagt sex barn, fem pojkar och en flicka, inom 
loppet av åtta år. Ett av gossebarnen var dödfött. När dottern var nitton år 
flyttade hon till Stockholm, men återvände till hemmet efter fem månader och 
stannade där ytterligare några år. De av sönerna som nådde vuxen ålder, en 
dog år 1917 fjorton år gammal, blev arbetare, två i gruvan och en vid järnvä
gen. Äktenskapet varade till 1918 då Selma Katarina dog. Johan Edvard levde 
som änkling i tre år till dess han på nyårsafton 1921 gifte om sig. I det nya 
äktenskapet blev han far till ytterligare två barn. År 1930 lämnade familjen 
Kiruna och flyttade till Överluleå. Vid det laget hade barnen i första äktenska
pet lämnat hemmet. Johan Edvard var då 60 år och hade levt trettiotre år i de 
Norrbottniska malmfälten, sex år i Malmberget och tjugosju i Kiruna. 

Som framgått av föregående kapitel medförde den gruvindustriella expan
sion som följde på malmbanans färdigställande 1888 en extremt kraftig be
folkningstillväxt i området. Det framgick vidare att migrationen var av bety
dande omfattning under snart sagt hela den undersökta tidsperioden. Gruvsam
hällenas relativt isolerade läge, i kombination med den ensidiga industriella och 
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ekonomiska strukturen, medförde en situation där bland annat konjunktur
växlingar och andra förändringar med avseende på arbetskraftsbehov till in
dustrin, påverkade befolkningsutveckling och flyttningsrörelser i området. 
Perioden 1890-1939 kan i detta avseende översiktligt indelas i två faser; en 
expansionsfas präglad av kraftiga flyttningsvinster och stark befolkningstill
växt, vilken ungefärligen innefattade tiden 1890-1913. Den andra fasen, 1914-
39, kännetecknades av stagnerande tillväxttakt och starka fluktuationer i netto-
migrationens intensitet. In- och utflyttningar kan därför betraktas som mycket 
centrala faktorer vid förklaringen till den demografiska utvecklingen i malmfälts-
regionen under den tidsperiod som här studeras. 

Johan Edvard Andersson och hans familj, vilka vi flyktigt stiftat bekantskap 
med ovan, kan tjäna som exempel på den typ av migration som följde på 
industrialisering och urbanisering under sent 1800- och tidigt 1900-tal, i malm
fälten liksom på andra håll. Det vill säga en ökning av effektiva flyttningar på 
lång distans samt en, relativt sett, stigande kvarboendegrad. Därmed inte sagt 
att Johan Edvards levnadsöde var typiskt för inflyttarna till malmfältssamhällena 
under den tidiga industrialiseringsperioden. Han och hustrun Selma Katarina 
och deras barn tillhörde dem som etablerade sig i miljön. Turbulensen var 
omfattande under den tid som här behandlas. Den kortfattade historiken över 
familjen Andersson visar också på ytterligare ett förhållande som var känne
tecknande för områden dominerade av gruvhantering och annan tung industri, 
nämligen de mycket olika förutsättningarna för män respektive kvinnor vad 
gäller arbetstillfällen. Familjens enda dotter lämnar Kiruna vid nitton års ålder 
för att vistas en tid i Stockholm. Hon återvänder visserligen ganska snart, men 
endast tillfälligt. Sönerna däremot blev kvar. De begränsade möjligheterna till 
yrkesarbete som erbjöds kvinnor i miljön medförde att hennes agerande med 
all sannolikhet var tämligen vanligt. 

Syftet med den undersökning av migrationen i malmfälten som presenteras 
i detta kapitel är att analysera flyttningsrörelserna utifrån tre övergripande 
utgångspunkter. Den första av dessa inriktas mot migrationens struktur, med 
avseende på kön, ålder, familjestruktur och social tillhörighet. Därefter riktas 
uppmärksamheten mot den geografiska rörligheten på läns- och församlings
nivå. I det senare samanhanget kommer även en studie av flyttningens distans 
med avseende på utflyttningsförsamlingarnas socio-ekonomiska struktur att 
presenteras. Denna undersökning kan delvis ses som ett komplement till pre
sentationen av den sociala strukturen bland migranterna, detta då yrkes
angivelserna i kyrkobokföringsmaterialet för vissa kategorier ger otillräcklig 
information. Beteckningen arbetare kan exempelvis representera både indu
striarbetare och lantarbetare, varför frågor rörande rekryteringsmönster till 
gruvindustrin är svåra att besvara enbart utifrån noteringarna i kyrkoboks-
materialet. Den tredje och avslutande utgångspunkten för analysen behandlar 
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kvarboendegraden i miljön. Tanken är i detta fall att kunskap om vilka grupper 
av de inflyttande som uppvisar störst benägenhet att bli kvar i miljön, torde 
bidra till att öka förståelsen av lokala demografiska mönster med avseende på 
de frågor rörande familjestruktur och fruktsamhetsmönster som kommer att 
behandlas i nästföljande analysdelar. 

Frågor rörande flyttningsavståndet och dess betydelse, knyter vidare an till 
en tämligen omfattande tradition inom historisk, geografisk och sociologisk 
forskning. Det har hävdats att flyttningar på korta distanser ofta var av cirku
lär natur, medan de högsta nettoförändringarna förorsakades av långdistans-
flyttningar.1 Flyttningsfält och migrationsmönster har vidare använts som en 
viktig faktor vid analys av innovationsförlopp med avseende på uppkomst och 
spridning av kulturnyheter. Betraktandet av flyttningsmönster som ett viktigt 
led till förståelsen an innovationsprocesser, vilket inom svensk forskning fram
förallt förknippas med Torsten Hägerstrands arbeten, är för denna studie en 
viktig utgångspunkt. Hägerstrand framför tesen att ett områdes flyttningsfält 
sannolikt väl återger den avgränsade befolkningens sammanlagda personliga 
förbindelser. Med detta antagande följer att; "Frekvensen av impulser av olika 
slag måste ha en lagbunden sannolikhet i nära proportion till flyttnings
intensiteten."2 Hägerstrand grundar detta antagande på resultat vid analysen 
av flyttningsmönster i den agrara socknen Asby i Östergötland åren 1840-
1944. Härvid visas på förekomsten av en påtaglig konstans i migrationen, med 
avseende på riktning och distans, under hela den studerade tidsperioden.3 

Mot bakgrund av inflyttningens fundamentala betydelse för samhälls
byggnadsprocessen i malmfälten, kommer tyngdpunkten i denna undersök
ning att läggas vid migrationsmönstren i samband med industrialiserings- och 
expansionsfasen vid tiden för sekelskiftet. Den senare delen av den tidsperiod 
som behandlas i denna avhandling kommer endast att behandlas med avse
ende på flyttningens struktur och distans. 

4.1. Metod 

Vid analyser av flyttningar på individnivå erbjuder det svenska kyrkobokförings
materialet möjlighet att välja mellan två olika källserier. Den ena represente
ras av husförhörslängder och församlingsböcker. I dessa finns registrerade 
individuella uppgifter rörande födelsedatum, födelseförsamling, giftermål, 
hushållsposition, familjeförhållanden, dödsdatum samt in- respektive utflyttningar. 
Beträffande undersökningar med den inriktning vilken representeras i denna 
analysdel, där viss tyngdpunkt läggs vid tidsmässiga förändringar och tids
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bundna strukturer, har detta material vissa nackdelar, inte minst ur arbets-
ekonomisk synpunkt. Mot den bakgrunden baseras föreliggande undersök
ning i huvudsak på individuppgifter utifrån flyttningslängder. 

I flyttningslängderna registrerades uppgifter om kön, födelseår, yrke, 
utflyttningsförsamling och målet för flyttningen på ortsnivå. Det framgår dess
utom om flyttningen skedde ensam eller i grupp, i det senare fallet vanligen 
familjevis. Vad som däremot inte framgår explicit är individens civilstånd. Inte 
heller finns någon uppgift om födelseförsamling, vilket i den typ av miljöer och 
vid den tid som här studeras måste betraktas som en brist. Beträffande käl
lorna till de församlingar som studeras, kan ytterligare ett problem konstate
ras. I samband med att flyttningsintensiteten i Gällivare och Jukkasjärvi för
samlingar ökade radikalt vid tiden för industrialiseringen, skedde en viss för
sämring i materialet med avseende på individuppgifter. Denna försämring gällde 
de flyttande familjegrupperna. I det tidiga materialet registrerades samtliga 
familjemedlemmar individuellt, vilket följaktligen gav en bild av familje
sammansättningen med avseende på kön och ålder för de enskilda medlem
marna. Från och med år 1898 och framåt slås däremot familjegrupperna sam
man, varför individuppgifter av den karaktär som beskrivits endast registreras 
för flyttningens huvudman eller kvinna. Följden av detta är att det från och 
med den tiden föreligger en underregistrering av i första hand gifta kvinnor 
och barn. När det gäller frågor rörande flyttningens riktning och distans finns 
möjlighet att kringgå detta problem genom att betrakta en familj som en sam
manhållen flyttningsenhet. Däremot föreligger risker för något missvisande 
resultat med avseende på åldersstruktur och könsfördelning, vilket givetvis 
bör tas i beaktande vid analysen. 

Undersökningen av flyttningsmönster under den industriella expansions
fasen i malmfältsområdet baseras på flyttningslängdernas uppgifter för åren 
1897-1903. Beträffande flyttningsrörelserna i Malmberget innefattar registre
ringen perioden 1897-1900, vilket ger noteringar av sammanlagt 2902 in- och 
utflyttande. För Kirunas vidkommande studeras åren 1900-03 och antalet flyt
tande uppgår här till 1741. Utifrån denna flyttningskohort analyseras migrationen 
med avseende på struktur, riktning och distans. 

Som redan nämnts är tyngdpunkten i denna studie förlagd till det expansiva 
skedet under industrialiseringsfasen vid sekelskiftet. I syfte att belysa eventu
ella förändringar över tid i migrationens struktur, kommer även inflyttningen 
under ett senare skede i samhällsutvecklingen att behandlas. Analysen kon
centreras i detta fall på inflyttningen till miljön åren 1919-21 och omfattar 
sammanlagt 1 327 individer. De frågor som behandlas med utgångspunkt i 
denna kohort överensstämmer med dem för den tidigare tidsperioden, det vill 
säga analyser av migrationens struktur, riktning och distans. 
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På grund av källmaterialets beskaffenhet får dessa båda delanalyser en 
strukturell inriktning. I syfte att besvara frågor som förutsätter ett longitudinellt 
angreppssätt, i detta fall kvarboendegraden bland de inflyttande under 
industrialiseringsperioden, har en kohort omfattande 200 individer valts ut ur 
inflyttningskohorten för åren 1897-1903. Dessa individer har därefter följts i 
församlingsböckerna under en tidsperiod av 10 år, varvid noteringar införts 
med avseende på födelseförsamling, eventuellt giftermål, flyttningar, social 
tillhörighet samt tidpunkt för och typ av avgång ur undersökningen. I det se
nare fallet har en åtskillnad mellan utflyttning, dödsfall och registreringsslut 
noterats. 

Vid analysen av kvarboende har livsförloppsanalys tillämpats. Metoden 
baseras på den modell för proportionella risker som utarbetats av den brittiske 
statistikern Cox. Modellen utgår från antagandet att risken för en händelse 
fördelas proportionellt. Detta innebär att förhållandet mellan grupper med olika 
karakteristika, i fråga om risk är konstant vid vaije tidpunkt under den period 
de står under observation. Genom att välja ut bakgrundsvariabler som bedöms 
som relevanta för den fråga som behandlas, kan betydelsen av de olika vari
ablerna värderas statistiskt. Den fråga som behandlas i studiet av kvarboende 
är därför rent konkret risken för utflyttning från miljön. I syfte att analysera 
variationer med avseende på denna fråga har variabler för kön, civilstånd, 
social tillhörighet, ålder vid inflyttningstillfället, utflyttningslän och utflyttnings
miljö, definierade med utgångspunkt i utflyttningsförsamlingens socio-ekono-
miska struktur, utvalts att ingå i modellen. 

Beträffande den inledningsvis nämnda frågan rörande socio-ekonomisk 
klassificering av flyttningsförsamlingarna används den indelning som utarbe
tades av den s.k. Myrdalgruppen vid Stockholms Högskola, i samband med 
studier av intern befolkningsrörelse. Församlingarna indelas härvid i fem kate
gorier: 

1. Stad 

2. Jordbruksförsamling. 

3. Landsbygdsförsamling med jordbruk som huvudnäring, men med starka 
inslag av industri. 

4. Industrialiserade landsbygdsförsamlingar. 

5. Jordbruksförsamlingar med betydande inriktning mot skogsbruk. 

Indelningen bygger på kommunala uppgifter rörande andelen fastigheter 
av annat slag än jordbruksfastigheter. Församlingar där de senare uppgick till 
mindre än 15 % klassificerades som jordbrukskommuner. De församlingar 
där fastighetsbeståndet i fråga uppgick till 35 % eller mer betraktades som 
industriförsamlingar på landsbygden och där fastigheter av annat slag uppgick 
till mellan 15 och 35 % klassificerades som biandkommuner.4 
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Kriterierna för klassificeringen medför vissa problem vid analyser av 
flyttningsrörelser. Det kan exempelvis inte i alla lägen säkerställas att en en
skild inflyttande arbetare från en industriförsamling på landsbygden verkligen 
varit anställd inom den industriella sektorn. Tillämpningen av klassifikations-
schemat bör därför, som inledningsvis nämnts, betraktas som ett försök till 
komplement till undersökningen av migrationens sociala struktur sådan den 
kan beskrivas med utgångspunkt i flyttningslängderna. 

4.2. Översikt 

Den gruvindustriella expansionen i Malmberget och Kiruna medförde, som 
redan framgått, en mycket intensiv nettoinflyttning till området, något som mot 
bakgrund av det faktum att folkmängden i området var tämligen låg före indu
strialiseringen, knappast kan ses som ett överraskande resultat. I föregående 
kapitel kunde vi konstatera att flyttningsvinsterna under industrialiseringsfasen 
var mycket höga, även vid en jämförelse med förhållanden i andra industriella 
expansionsområden. Mot bakgrund av det nära sambandet mellan inflyttning 
och arbetskraftsrekrytering till gruvindustrin kan det dessutom antas att 
flyttningsintensiteten för män var högre än den för kvinnor, åtminstone under 
det industriella initialskedet. 

Tabell 4.1. Könsspecifik flyttningsintensitet. Gällivare och Jukkasjärvi 
församlingar 1880-1939. I promille av medelfolkmängden. 

Gällivare Jukkasjärvi 
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

1880-84 14,1 18,8 16,5 18 29,1 23,5 
1885-89 52 36,4 43,9 16,7 23,4 19 
1890-94 100,5 96,3 98,5 13,3 19 16,1 
1895-99 144,1 128,4 136,7 14,5 193 19,4 
1900-04 145,6 135,7 141 207 192,4 199,4 
1905-09 101,2 99 100,1 166,3 157,6 162,1 
1910-14 90,6 88,8 89,8 143,4 158,3 150,7 
1915-19 80,8 85,2 83,1 140,2 161,6 150,4 
1920-24 72,9 82,1 74,6 109,7 126 117,5 
1925-29 45,6 58,8 52 80,4 101.1 90,4 
1930-34 49,5 73,6 61,2 643 94,8 79,1 
1935-39 59,8 83,5 71,3 71,8 943 82,7 

Källa: SCB-Summariska folkmängdsredogörelser. 
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Flyttningsintensiteten i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar för perioden 
1880-1939 redovisas i tabell 4.1. Industrialiseringens betydelse för ökad geo
grafisk mobilitet framgår tydligt av tabellen. I Gällivare församling ökade 
flyttningsintensiteten dramatiskt på 1890-talet, från 16,5 promille perioden 1880-
84 till närmare 100 promille åren 1890-94. Ökningen fortsatte fram till och 
med tiden för sekelskiftet 1900, för att kulminera under femårsperioden 1900-
04 då intensiteten uppgick till 141 promille. Därefter sker en successiv ned
gång, vilket inte är överraskande mot bakgrund av de observationer redan 
gjorts i föregående avsnitt. Under den senare fasen i samhällsutvecklingen 
minskade nettomigrationen påtagligt. 

Utvecklingen i Jukkasjärvi församling var i stora drag densamma. De skill
nader som kan konstateras sammanhänger i huvudsak med att industrialise
ringen här inföll ungefär ett decennium senare. Under det industriella initial
skedet var vidare flyttningsintensiteten avgjort högre än i Gällivare under mot
svarande period i utvecklingen. För sekelskiftet 1900 uppvisas en nivå på när
mare 200 promille. Noterbart är att flyttningsintensiteten i Jukkasjärvi var nå
got högre än den i Gällivare också före den gruvindustriella expansionen. Då 
flyttningsintensiteten direkt relateras till medelfolkmängden kan de mycket 
höga värdena i Jukkasjärvi församling under expansionsperioden delvis ses 
som ett resultat av att innevånarantalet här, som tidigare nämnts, var lågt före 
industrialiseringen. Tendensen i de båda församlingarna är för övrigt mycket 
likartad. Efter en tid av stark turbulens i anslutning till industrialiserings- och 
samhällsbyggnadsfasen, avtar rörligheten gradvis. Först vid slutet av den un
dersökta tidsperioden, på 1930-talet, intensifierades rörligheten återigen i viss 
utsträckning. Detta förhållande kan delvis förklaras av de vikande konjunktu
rerna under depressionsåren. Vid denna tid har även en förändring i den köns
specifika migrationen ägt rum. 

Under industrialiseringsfasen, då flyttningsrörelserna är att betrakta som 
direkt relaterade till arbetskraftsrekryteringen till den expanderande gruvdrif
ten, var flyttningsintensiteten mellan 10 och 15 promille högre för män än för 
kvinnor. Det bör i detta sammanhang redan här påpekas att det, beträffande i 
första hand den manliga rörligheten, med all sannolikhet föreligger ett tämli
gen stort mörkertal. Tidigare forskning har, som nämnts, visat att arbetskrafts
behovet under industrialiseringsskedet i de norrländska sågverksdistrikten till 
stor del tillgodosågs av en säsongsarbetande arbetsstyrka, bestående av per
soner som underlät att skriva sig i de aktuella församlingarna och följaktligen 
inte återfinns i kyrkobokföringsmaterialet.5 När det gäller industrialiseringen i 
malmfälten vet vi med utgångspunkt i såväl tidigare forskning som i intervju
material att järnvägsarbetare, vilka kan betraktas som en geografiskt rörlig 
arbetargrupp, utgjorde en betydande andel av arbetsstyrkan inom gruv-
hanteringen under denna tid. Inom denna grupp, av vilka många avstod från 
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att bosätta sig permanent i de nybildade samhällena, kan det ha varit vanligt 
att växla mellan gruv- och järnvägsarbete.6 Det faktum att den registrerade 
inflyttningen av i första hand manliga migranter troligen understiger de reella 
talen, medför dock att intrycket av en obalans i könsfördelningen vid denna tid 
snarast förstärks. 

Efter det industriella uppbyggnadsskedet förändras den könsspecifika 
flyttningsintensiteten. Från och med tiden för första världskriget är kvinnornas 
rörlighet högre än den för männen. Vid första anblicken förefaller därför 
flyttningsmönstren i regionen vid denna tid uppvisa vissa likheter med de för 
urbana områden, vilka karaktäriserades av kvinnlig dominans i fråga om geo
grafisk mobilitet. I detta fall kan emellertid en jämförelse med förhållanden i 
egentliga stadsmiljöer betraktas som missvisande. Även om folkmängden i 
gruvsamhällena Malmberget och Kiruna på mycket kort tid växte till nivåer i 
paritet med medelstora städer i regionen, förelåg betydande olikheter med 
avseende på ekonomisk och social struktur. Den ensidiga industriella struktu
ren i samhällena, kombinerat med avsaknaden av större över- och medelklass
grupper medförde, som tidigare konstaterats, begränsade möjligheter till yr
kesarbete för kvinnor. Det förefaller därför rimligt att anta att den högre 
flyttningsintensiteten bland kvinnor var ett resultat av ökad utflyttning under 
den senare delen av undersökningsperioden. Betraktar vi den könsspecifika 
in- och utflyttningen, vilken presenteras i tabellerna la och lb i Bilaga 1, finner 
vi att detta antagande kräver en mer genomträngande belysning. Under den 
tidsperiod som avses var den kvinnliga rörligheten större bland såväl in- som 
utflyttande och nettoförlusterna var i allmänhet större för den manliga befolk
ningen i de båda församlingarna. En tillförlitlig förklaring till förändringarna i 
den könsspecifika migrationen kan därför presenteras först då flyttnings
mönstren analyserats med avseende på åldersfördelning och familjestruktur. 

Den ökande omflyttningen i samband med industrialiseringen i malmfälten, 
vilken gav tydligt utslag även för nivån på den totala migrationen i Norrbottens 
län, resulterade också i en intensifiering av den externa rörligheten. I anslut
ning till att den interna nettomigrationen på länsnivå ökade från 1,8 för perio
den 1881-90 till 8,7 under åren 1890-1900, infaller även en markant ökning av 
emigrationen från Norrbotten. 

Nettoemigrationen från Norrbottens län hade under den senare hälften av 
1800-talet legat på en jämförelsevis blygsam nivå. Den lägsta noteringen för 
det externa flyttningsnettot i länet inföll under 1880-talet då nivån låg på -2,7 
promille, vilket kan jämföras med 7,7 för riket som helhet. Förklaringen till den 
tämligen blygsamma utvandringen från såväl Norrbotten, som från övriga län 
i den norra landsändan, kan sökas i att den industriella utvecklingen i Norr
lands kustområden hade en dämpande inverkan på den externa migrationen. 
Därutöver bör även den tämligen omfattande kolonisationen av det norrländ
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ska inlandet under 1800-talets senare hälft ha bidragit till att hålla emigrationen 
på lägre nivåer än den för landet som helhet. Vid tiden för sekelskiftet 1900 
förefaller emellertid denna trend ha brutits. Det externa flyttningsnettot i Norr
botten var under 1900-talets första decennium -4,4, medan riksgenomsnittet 
vid denna tid var-3,3 promille.7 

Den externa migrationen i malmfältsförsamlingarna presenteras i tabell 
4.2. Utvecklingen i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar liknar i stora drag 
den som redovisats för länet som helhet. Under perioden 1880-1900 var den 
externa rörligheten i församlingarna mycket låg. Vid sekelskiftet inföll sedan 
en markant ökning av utvandringen, vilken kulminerade åren 1905-09 då det 
externa flyttningsnettot uppgick till -6 promille. Det förefaller således som om 
befolkningsutvecklingen i samband med industrialiseringen, i stället för att in
verka negativt på emigrationen, snarast medförde en ökning av densamma. 
Emigrationen avstannade vid tiden för första världskriget, för att öka något i 
styrka i böljan av 1920-talet. För den resterande delen av undersökningspe
rioden, åren 1925-39, redovisas en tämligen obetydlig extern rörlighet. Under 
denna den senare delen kan även ett visst överskott konstateras. 

Tabell 4.2. Extern Migration i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar 
1880-1939 fördelad på män och kvinnor. Intern och extern nettomigration 
i promille av medelfolkmängden. Femårsmedeltal. 

Immigranter Emigranter Intern Extern 
netto- netto-

Män Kvinnor Män Kvinnor migration migration 

1880-84 3 2 8 8 0 -2,1 
1885-89 1 1 4 2 +14,5 -

1890-94 1 2 5 4 +29,4 -

1895-99 6 7 4 4 +63,1 -

1900-04 14 15 54 36 +23,5 -3,4 
1905-09 17 18 102 83 +16,6 -6 
1910-14 75 67 140 119 -21,7 4 
1915-19 23 22 18 19 -5,3 -

1920-24 16 21 73 40 +7,6 -2,5 
1925-29 20 23 20 18 -19,6 -

1930-34 16 23 4 6 -7,2 -

1935-39 7 18 3 5 -

Källa: SCB-Summariska folkmängdsredogörelser. 

En förklaring till den ökande utvandringen under industrialiseringsfasen kan 
vara att inflyttningen till malmfälten för vissa endast var att betrakta som ett 
etappmål på vägen till Nordamerika. Vid en jämförelse mellan den interna och 
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externa nettomigrationen finner vi, beträffande perioden före första världskri
get, också ett visst samband mellan minskad intern nettoflyttning och ökad 
emigration. Sett till det genomsnittliga antalet emigranter kan det vidare kon
stateras att de högsta nivåerna koncentrerades till 1910-talets början. I detta 
fall kan anledningen till en del sökas i de politiska efterdyningarna i storstrejk
ens spår. Storstrejken 1909 innebar ett nederlag för fackföreningsrörelsen 
såväl nationellt som lokalt. Efter det att strejken upphört förekom en tämligen 
omfattande agitation för utvandring bland politiskt radikala grupperingar i 
malmfältsområdet. En vid tiden ganska betydande emigrationsvåg till Brasi
lien kan kopplas direkt till politiska motiv.8 Vid sidan av den intensifiering av 
emigrationen som inföll under 1900 första decennier, följde utvecklingen i 
området i stort den för riket som helhet. Den ökning av utvandringen som 
kunde konstateras vid början av 1920-talet, sammanföll i tid med den sista 
stora emigrationsvågen i Sverige.9 

I samband med den intensifierade rörligheten i malmfältsområdet vid slutet 
av 1890-talet ökade även immigrationen. Denna ökning är påtaglig redan vid 
sekelskiftet och invandringen ligger sedan på en förhållandevis konstant nivå 
fram till mitten av 1930-talet. Ett undantag från denna jämna fördelning av 
antal immigranter representeras av tidsperioden 1910-14. Den förhöjda in
vandringen vid denna tid kan till viss del förklaras av åtrerinvandring. Bland 
annat kom många av Brasilienutvandrarna efter stora svårigheter och umbä
randen att återvända till Sverige efter en tämligen kortvarig vistelse i Sydame
rika.10 Invandringen kan i övrigt betraktas som ett resultat av ökad rörlighet av 
arbetskraft över gränserna till Norge och Finland. Av sammanlagt 81 immi
granter åren 1897-1903 kom 58 % från Norge och 34,6 % från Finland. Un
der perioden 1919-21 var förhållandet omkastat. Vid denna tid var 44,1 % av 
immigranterna, där utflyttningsland kunde fastställas, från Finland och 23,5 % 
från Norge, i övriga fall rörde det sig om återinvandrare från Nord- och i 
några fall Sydamerika. Den ökade externa rörligheten kan därför till viss del 
förklaras av att malmfälten kom att bli en integrerad del i en nordskandinavisk 
arbetsmarknad, vilken sträckte sig utanför Sveriges gränser. 

En sammanfattning av den översiktliga presentationen av migrationen i 
malmfälten från industrialiseringsfasen vid sekelskiftet fram till 1930-talets 
slut visar på vissa, för den fortsatta undersökningen, vägledande punkter. 

För det första har vi konstaterat att flyttningsintensiteten, som förväntat, 
steg markant i området i samband med industrialiseringen. Det kunde även 
slås fast att den mest turbulenta fasen i fråga om flyttningsrörelser var kon
centrerad direkt till industrialiseringsperioden vid sekelskiftet. Därefter avtog 
flyttningsintensiteten märkbart, även om den också under 1920- och 30-talen 
var tämligen hög. Betraktar vi den könsspecifika migrationen och dess för
ändring över tid, visades att flyttningsintensiteten vid tiden för det industriella 
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initialskedet var högre för män än den var för kvinnor. Då i första hand inflytt
ningen under denna period kan förklaras av arbetsrekrytering till gruvindustrin 
var detta utfall väntat. I ett senare skede, med början redan vid 1910-talets 
slut, ändras detta förhållande och vi kan nu konstatera en högre rörlighet bland 
kvinnor. En tänkbar förklaring till denna förändring är att förhållandena på den 
lokala arbetsmarknaden medförde en tämligen omfattande utflyttning av kvin
nor i arbetsför ålder. Då det emellertid under den senare delen av undersök
ningsperioden föreligger en kvinnlig dominans bland såväl in- som utflyttande, 
krävs ytterligare analyser av migrationens familje- och åldersstruktur. 

Slutligen har det i denna översikt visats att den indelning i fråga om befolk
ningsutveckling som diskuterades inledningsvis, förefaller vara en lämplig ut
gångspunkt vid analysen av migrationsmönster i området. Redan de översikt
liga resultat som presenterats indikerar förekomsten av skillnader i flyttnings
mönster mellan expansionsfasen i samband med industrialiseringen och den 
senare delen av undersökningsperioden då utvecklingstakten avmattats. Mot 
bakgrund i detta faktum kommer den fortsatta framställningen att indelas kro
nologiskt i två delar. Den första delen behandlar expansionsfasen i området, 
vilket representeras av inflyttningskohorten för åren 1897-1903. Den andra 
delen berör tiden efter första världskriget och inom ramen för denna period 
analyseras kohorten representerande åren 1919-21. Avsnittet avslutas med 
den longitudinellt upplagda studien av kvarboendegraden i miljön under det 
expansiva industrialiseringsskedet. 

4,3. Flyttningsmönster under industrialiseringsfasen 

Inflyttningens struktur 

Även om det i diskussionen i samband de resultat som presenterats med avse
ende på flyttningsintensitet framhölls att det föreligger en risk för undervärde
ring av framförallt gifta kvinnors arbete, kan såväl den industriella som den 
sociala strukturen i gruvsamhällena sägas ha inverkat negativt på kvinnors 
möjligheter till yrkesarbete. Resultatet med avseende på den könsspecifika 
flyttningsintensiteten kan därför betraktas som förväntat. 

Betraktar vi redovisningen av könsspecifik migration i absoluta tal, vilken 
presenteras i tabellerna la och lb i Bilaga 2, kan det emellertid konstateras att 
skillnaderna med avseende på det totala antalet inflyttande under denna tid 
inte var anmärkningsvärt stort. I Gällivare församling var förhållandet åren 
1895-99 55 % män mot 45 % kvinnor. Uppgifterna beträffande Jukkasjärvi 
var under motsvarande period i samhällsutvecklingen åren 1900-05 mycket 
likartade, 54,3 % manliga inflyttare respektive 45,7 % kvinnliga. Denna påfal
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lande jämna könsfördelning ter sig, mot bakgrund av den tidigare diskussio
nen, något förbryllande. Det bör dock betänkas att uppgifterna, vilka baseras 
på summariska folkmängdsredogörelser, representerar den totala befolkningen 
i de respektive samhällena. Därför är det fullt tänkbart att förhållandet på 
lokal nivå är ett annat. Dessutom syftar redovisningen i fråga på samtliga in-
och Utflyttande. En analys av relationen mellan ensam- respektive familje
flyttning kan därför ge resultat som pekar i en annan riktning. 

Tabell 4.3. Inflyttande till Malmberget 1897-1900 och Kiruna 1900-03 
fördelade på ensam- respektive familj e flyttande. 

Ensamflyttning Familjeflyttning 
Män Kvinnor 

N % N % N % 

Malmberget 691 47,3 286 19,6 485 33,2 
Kiruna 423 42 174 17,3 410 40,7 
Totalt 1114 45,1 460 18,6 895 36,3 

Källa: Flyttningslängder; Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Inflyttningen till malmfältens samhällen fördelad på ensamflyttande män 
respektive kvinnor i åldrar 15 år och uppåt, samt familjeflyttningen, presente
ras i tabell 4.3. En indelning enligt dessa kriterier ger som framgår en något 
annorlunda bild än den som framträder i de summariska folkmängds
redogörelserna. Det förväntade mönstret av hög inflyttning av ensamstående 
män kan här verifieras. Av det totala antalet flyttningsenheter, vilka uppgick 
till 2 469, utgjorde gruppen ensamflyttande män 45,1 %, medan de ensam
flyttande kvinnorna endast uppgick till 18,6 %. Nästa större kategori utgjordes 
av inflyttande familjer. Sammanlagt 895 familjer, 36,3 %, flyttade in till sam
hällena under den undersökta tidsperioden. 

Det faktum att familjeinflyttningen i samband med industrialiseringen i 
området var förhållandevis omfattande, kan i viss mån förklara den tämligen 
jämna könsfördelningen sådan den redovisas i de summariska folkmängds
redogörelserna. Vi vet även med ledning av tidigare forskningsresultat att 
familjeinflyttningen var tämligen omfattande i tidiga svenska industrimiljöer. 
Under den industriella expansionen i de norrländska sågverksdistrikten upp
gick familjeflyttningen till mer än hälften av den totala inflyttningen. Detta 
förhållande kom att vara av stor betydelse för såväl den demografiska som 
den sociala utvecklingen under samhällsbyggnadsfasen i dessa områden. Detta 
dels genom att inverka dämpande på rörligheten under det i övrigt mest turbu-
lenta skedet i samhällsutvecklingen och dels genom att underlätta de enskilda 
individernas integration i den nya milj ön.11 
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Av tabell 4.3 framgår även att det förelåg vissa skillnader mellan de båda 
gruvsamhällena med avseende på familje- respektive ensamflyttning. Familje
flyttningen var något mer omfattande i Kiruna än den var i Malmberget. En 
förklaring till detta förhållande kan vara att den gruvindustriella expansionen i 
Kiruna inleddes ungefär ett decennium senare än i Malmberget. Detta förhål
lande medförde vissa olikheter vad gäller arbetskraftsrekrytering och inflytt
ning mellan de i övrigt mycket likartade samhällena. Det förefaller rimligt att 
anta, vilket också framkommit i tidigare forskningsresultat, att en betydande 
del av arbetskraften till gruvorna i Kiruna under den tidiga industrialiserings
fasen rekryterades från Malmberget.12 

Det väsentliga i detta sammanhang är att då den storskaliga gruvhanteringen 
i Kiruna inleddes fanns, till skillnad mot förhållanden i Malmberget, en tämli
gen stor arbetarbefolkning boende i regionen. Det är därför tänkbart att skill
naden i familjestruktur mellan inflyttande till Malmberget respektive Kiruna 
kan förklaras av olikheter med avseende på rekryteringsmönster till industrin. 
Trots att båda samhällena växte fram i områden där förindustriell samhälls
struktur i stort sett saknades, var situationen i detta avseende något mer ex
ceptionell i Malmberget. 

Vid en jämförelse mellan malmfälten och Sundsvallsdistriktet torde just 
olikheterna i den förindustriella samhällsstrukturen vara av visst förklarings
värde. Sågverksindustrin etablerades i de norrländska kustområdena, vilka 
sedan lång tid varit relativt tätbefolkade och där industrier i flera fall lokalise
rades till jordbruksområden eller till brukssamhällen. Följden av detta var dels 
att det i det agrara omlandet fanns en tämligen stor rekryteringsbas till den 
framväxande industrin, dels att den demografiska expansionen under 
industrialiseringsfasen ofta medförde en kraftig tillväxt i redan befintliga sam
hällen. Även om dessa samhällen kom att karaktäriseras av för industriella 
expansionsområden karaktäristiska problem rörande bostadsbrist och sani
tära missförhållanden, var situationen i de nybildade samhällena i malmfälten 
än mer extrem. Särskilt allvarlig var bostadsbristen. Det är tänkbart att den 
ytterst bristfälliga boendemiljön under den tidiga samhällsfasen i malmfälten 
hade en negativ inverkan på familjeflyttningen. 
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Ålder och social struktur 

Figur 4.1. Åldersstruktur bland inflyttande till Malmberget och Kiruna 
1897-1903. Procentuell fördelning. Män N=1808. Kvinnor N=431. 
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Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Åldersfördelningen bland de inflyttande redovisas i figur 4.1. Vi finner här 
att majoriteten av de inflyttande återfinns i de yngre åldersbanden. De flesta 
var under 35 år och andelen i åldrar över 45 år var mycket liten. Figuren ger 
vidare ett intryck av att kvinnorna i inflyttningskohorten generellt sett var yngre 
än männen. I detta fall finns emellertid anledning till viss försiktighet vad gäller 
tolkningen av resultatet. Av skäl som redan angivits föreligger en under
registrering i materialet av i första hand hustrur. De påfallande skillnaderna i 
andelar för män och kvinnor i den yngsta ålderskategorin kan till viss del för
klaras av bortfallet ifråga om gifta kvinnor. Vid sidan av denna reservation 
kan det konstateras att flertalet av de inflyttande under denna period var för
hållandevis unga. Medelåldern för de manliga inflyttande var dock 31 år och 
samma siffra för kvinnor var 26,9. Medianålder var något lägre, 29,8 för män 
och 23,8 för kvinnor. Den tämligen höga familjeinflyttningen torde här bidragit 
till att vi kan konstatera en manlig medelålder på omkring 30 år. 

Den sociala strukturen bland de inflyttande presenteras i tabell 4.4. De 
okvalificerade arbetarna utgjorde den avgjort största gruppen av inflyttare till 
båda samhällena under den tid som behandlas. Vissa skillnader mellan de 
båda samhällena i fråga om social sammansättning kan dock konstateras. De 
okvalificerade arbetarna var mer dominerande bland migranterna till Malm
berget samtidigt som medelklassgrupperna, bestående av småföretagare och 
lägre tjänstemän, och framförallt de kvalificerade arbetarna var avsevärt min
dre än i Kiruna. 
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Tabell 4.4. Social struktur. Inflyttande till Malmberget 1897-1900 och 
Kiruna 1900-03. 

Soc. Grupp 
Malmberget 

N % N 
Kiruna 

% 

Storföretagare. 0 - 0 -

Högre tjänstemän, 
akademiker. 10 1,0 16 1,8 
Småföretagare inom 
industri och handel. 62 6,1 76 8,4 
Lägre tjänstemän, 
affärsanställda, 
arbetsledare. 53 5,2 80 8,8 
Kvalificerade 
yrkesarbetare. 58 5,7 138 15,2 
Okvalificerade 
arbetare. 828 81,9 595 65,7 

Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Resultatet korresponderar tämligen väl med förhållanden i den sociala struk
turen för samhällena som helhet. Det kunde i föregående kapitel visas att 
Kiruna socialt sett var ett något mer differentierat samhälle än Malmberget 
vid denna tid. Den förklaring som anfördes till detta förhållande var att Kirunas 
mer geografiskt isolerade läge medförde en kraftigare koncentration av sam
hällelig service än som var fallet i Malmberget. När det gäller den högre ande
len kvalificerade arbetare i Kiruna, kan denna till stor del förklaras av ett 
större antal järnvägsarbetare. Antalet inflyttande kvalificerade yrkesarbetare 
inom järnvägen, såsom exempelvis lokförare och lokeldare uppgick i Kiruna 
till 66 personer, medan motsvarande grupp i Malmberget endast omfattade 16 
arbetare. Skillnaden kan förklaras av att det mest omfattande stationsområdet 
i Gällivare församling lokaliserades till Gällivare kyrkby och inte till gruv
samhället. Återigen kan därför olikheter med avseende på geografiskt läge 
betraktas som en betydelsefull bakgrund till de variationer mellan inflyttnings
mönstren till samhällena som kunnat observeras. 

Flyttningens distans 

Det har tidigare framhållits att de mycket höga värdena för flyttningsintensitet 
och nettoflyttning i malmfälten delvis kan förklaras av att området var glest 
befolkat före industrialiseringen. I den händelse vi håller fast vid jämförelsen 
mellan befolkningsutvecklingen i samband med industrialiseringen i malmfäl
ten och den i de norrländska sågverksdistrikten, kan därför vissa olikheter i 
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fråga om geografiska och demografiska förhållanden utpekas. Den tidiga 
expansionsfasen under sågverksindustrins genombrott i Sundsvallsdistriktet 
karaktäriserades av en omfattande inflyttning från närliggande områden. Det 
relativt tätbefolkade agrara omlandet utgjorde här en bas för rekrytering till 
den framväxande industrin. Folkmängden i Sundsvallsdistriktet uppgick år 1850, 
före den industriella expansionen, till drygt 21 700 och befolkningstätheten i 
Västernorrlands kustområde varierade mellan 10 och 100 innevånare per kva
dratkilometer.13 

Förhållanden i de norrbottniska malmfälten var annorlunda. I Gällivare och 
Jukkasjärvi församlingar, vilka tillsammans omfattade en areal av 30 920,5 
km2, var den sammanlagda folkmängden år 1890 6 535 personer. Beträffande 
befolkningstätheten uppgick den i Gällivare till 0,3 innevånare per kvadratkilo
meter och i Jukkasjärvi till 0,2.14 De påvisade skillnaderna mellan nämnda 
industriregioner kan avspeglas även i flyttningsmönstren under den tidiga 
industrialiseringsfasen. Framförallt var möjligheterna till arbetskraftsrekrytering 
på närdistans av naturliga skäl jämförelsevis begränsade i malmfältsområdet. 
Vid sidan av de geografiska skillnaderna kan även det faktum att industrialise
ringen i malmfältsområdet ägde rum i ett skede då järnvägsnätet i landet byggts 
ut påverka flyttningarnas distans. De förbättrade kommunikationsmöjligheterna 
medförde ökade möjligheter till geografisk mobilitet jämfört med hur förutsätt
ningarna varit vid mitten av 1800-talet. 

Den procentuella fördelningen på utflyttningslän för inflyttande till Malm
berget och Kiruna presenteras i figur 4.2. Som framgår av figuren berörde 
flyttningsrörelserna i fråga om frekvens huvudsakligen två geografiska områ
den. Dessa utgjordes av Norrlandslänen och Bergslagsområdet i Mellansve
rige. Vid sidan av dessa områden uppvisar även inflyttningen från Stockholms 
stad en något högre frekvens än den för flertalet svenska län. Av figur 4.2 
framgår även att andelen immigranter var högre än den för flertalet län utan
för de viktigare rekryteringsområdena. 

Det första, och avgjort betydelsefullaste rekryteringsområdet, represente
ras av Norrlandslänen. Särskilt omfattande var inflyttningen från Norrbottens 
län, men även Västernorrland och Västerbotten stod för en betydande del av 
den inflyttande befolkningen. Mot bakgrund av den höga andelen inflyttande 
från Norrbotten ligger det nära till hands att tolka resultatet som ett belägg för 
att närdistansflyttningen, i likhet med förhållandena i sågverksdistrikten, var 
dominerande under industrialiseringsfasen. En sådan slutsats kan dock i detta 
fall inte sägas äga giltighet utifrån en analys baserad enbart på länsfördelningen. 
Det geografiska område Norrbottens län representerar, 105 822 km2, medför 
i sammanhanget vissa problem vad gäller relevansen hos termerna kort- res
pektive långdistansflyttning. Enbart Gällivare och Jukkasjärvi församlingar 
omfattar tillsammans en yta motsvarande den för flertalet svenska län. 
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Figur 4.2. Inflyttande till Malmberget 1897-1900 och Kiruna 1900-03 
procentuellt fördelade på utflyttningslän, samt immigranten 
Malmberget N=1610. Kiruna N-1129. 
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Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Förklaring: l=Stockholm stad. 2=Stockholms län. 3=Uppsala l 4=Södermanlands l 
5=Östergötlands L 6=Jönköpings l. 7=Kronobergs l. 8=Kalmar l. 9=Gotlands l 
10=Blekinge L 11-Kristianstads 112=Malmöhus L 13-Hallands 114=Göteborgs/Bohus l 
15=Älvsborgs l 16=Skaraborgs l 17-Värmlands l. 18=Örebro l. 19-Västmanlands l 
20-Kopparbergs l 21=Gävleborgs l. 22-Västernorrlands l 23=Jämtlands L 
24=Västerbottens l. 25=Norrbottens l 

Av länsfördelningen bland de inflyttande framgår även att det föreligger 
vissa skillnader i flyttningsmönster för de respektive gruvsamhällena. Inflytt
ningen från Norrbottens län var avsevärt mer omfattande i Kiruna än i Malm
berget. En förklaring till detta förhållande ligger till stor del i att flyttningarna 
mellan de båda samhällena var tämligen omfattande under denna period. Vi 
känner sedan tidigare till att en betydande andelen av arbetskraften till Kiruna
gruvorna rekryterades från Malmberget. Därav den höga frekvensen inflyttande 
från Norrbotten till Kiruna. 

Bland de övriga norrlandslänen framstår Västernorrland och Västerbotten 
som särskilt betydelsefulla ur rekryteringssynpunkt. När det gäller Väster
norrlands län kan detta förhållande knytas till det faktum att den industriella 
expansionen i malmfälten sammanföll i tid med en stagnationsfas i utveck
lingen för sågverksindustrin. Vikande efterfrågan på arbetskraft, i kombina
tion med ökade möjligheter till lokal rekrytering, fick till följd att det tidigare 
flyttningsöverskottet i Västernorrlands industriområden förbyttes till netto
förluster. Vid sidan av att emigrationen från området ökade under denna tid, 
sökte sig en betydande del av de utflyttande till Stockholm och till just de 
norrbottniska malmfälten.15 

• Malmberget • Kiruna 

10 
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Det andra viktiga området med avseende på andel inflyttande var de mellan
svenska bergslagslänen Västmanlands, Örebro, Kopperbergs och i viss ut
sträckning Värmlands län. Bergslagen är av särskilt intresse i detta samman
hang då regionen representerar det tidigare kärnområdet för den svenska gruv-
och järnhanteringen. Det är därför tänkbart att regionen utgjorde en viktig 
rekryteringsbas för erfaren och yrkeskunnig arbetskraft till gruvindustrin. Det 
faktum att den svenska bergshanteringen genomgick en kraftig strukturom
vandling vid slutet av 1800-talet kan ha bidragit till att friställa arbetskraft i 
bergslagsområdet. Under perioden 1870-1913 sjönk antalet järnbruk i landet 
från 310 till 140.16 En följd av denna utveckling var att järnmalmsproduktionen 
i ökad utsträckning fick avsättning på den internationella marknaden. Struk
turomvandlingen berörde även gruvhanteringen i Bergslagen. Under perioden 
1870-1905 sjönk exempelvis arbetarantalet i Sala silvergruva från 283 till 60.17 

De vid tiden mycket expansiva malmfälten i Norrbotten, vars produktion när
mast uteslutande gick på export, kan därför ha framstått som en alternativ 
arbetsmarknad för gruv- och bruksarbetare från Mellansverige. Det förelig
ger vissa belägg för ett positivt samband mellan industrialiseringsgrad och 
flyttningsintensitet för socknar i Bergslagen under den tidsperiod som här stu
deras. Vidare kan det i socknar dominerade av gruvindustri konstateras att en 
förändring i utflyttningens distans inföll under 1800-talets sista decennium, där 
den inrikes utflyttningen ökade på bekostnad av emigrationen.18 

Inflyttningen från Västernorrland och Bergslagen kan betraktas vara av 
särskilt intresse, då den berörde områden som karaktäriserades av tämligen 
hög industrialiseringsgrad. Flyttningsrörelserna från båda dessa områden fö
refaller vidare kunna knytas till konjunkturell och strukturella förhållanden 
inom den lokala industriella sektorn. Med utgångspunkt både i de resultat som 
här presenteras och i tidigare forskning tycks flyttning till malmfältens expan
siva gruvindustrimiljö från dessa regioner kunna ses som ett alternativ till emi
gration. Migrationsmönstren förefaller i detta fall tämligen väl kunna förklaras 
inom ramen för den så kallade push-pull hypotesen.19 Det tycks föreligga ett 
visst samband mellan vikande konjunkturer för trävaruindustrin samt omfat
tande strukturella förändringar inom järnhanteringen å den ena sidan, och 
arbetskraftsrekrytering till den norrbottniska gruvindustrin. Därtill kan läggas 
att lönenivåerna inom den senare var jämförelsevis höga, vilket torde ha ökat 
malmfältens attraktionskraft under den period av vikande arbetsmarknad inom 
sågverksindustri och järnhantering som inföll mot slutet av 1800-talet. 

Den omfattande inflyttningen från Norr- och Västerbotten är svårare att 
direkt relatera till push- och pullfaktorer. Även i fråga om flyttningsrörelserna 
från dessa län kan emellertid en viss koppling till förhållanden och förutsätt
ningar inom skogsindustrin varit av betydelse. Beträffande inflyttningen från 
andra delar av Norrbottens län bör det också framhållas att det redan sedan 
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tidigare fanns en industriell koppling mellan i första hand Gällivare-Malmbergs
området och delar av länets kust- och skogsregioner. Det engelskregistrerade 
bolag som åren 1864 till 1888 ägde inmutningar av fyndigheterna i Malm
berget, The Gellivare Co Ltd., innehade även egendomar av tämligen stor 
omfattning framförallt kring Råneå-, Luleå- och Piteå älvdalar. Egendomarna 
i fråga bestod dels av skogsområden, skogshemman och sågverk men även 
av masugnar och stångjärnsverk. Även om bruksrörelsen framförallt under 
1870- och 80-talen var tämligen omfattande utgjorde trävaruindustrin bolagets 
basnäring. Bolaget i fråga upplöstes år 1888, det vill säga samma år som 
malmbanan blev klar för trafik. I samband med bolagets avvecklande försål
des egendomarna. De mest betydande sågverken såldes till firma P. Wik
ström j:r och stora skogsområden försåldes till Seth M. Kempe och David 
Hummel. Den norrbottniska brukshanteringen däremot kom att i det närmaste 
upphöra vid slutet av 1880-talet.20 Det är därför tänkbart att inte heller inflytt
ningen till malmfältsområdet från andra delar av Norrbottens län enbart kan 
betraktas som ett resultat av flyttningsrörelser från egentlig jordbruksbygd. 

Utifrån den översiktliga presentationen av migrationen på församlingsnivå 
framgick att omflyttningen i församlingarna var betydande under den expan
siva industrialiseringsfasen. Även om perioden kännetecknades av flyttning
svinster, ökade även utflyttningen från området. Betraktar vi uppgifterna för 
nettoflyttningen finner vi att de mest betydande nettovinsterna uppnåddes ge
nom flyttningar från de två områden som diskuterats ovan. (Se Tabell 2, Bi
laga 2.) Det uppvisade flyttningsnettot var högst för Norrlandslänen och från 
länen i Bergslagen, totalt +1 407 respektive +369, medan övriga svenska län 
tillsammans med den externa migrationen endast svarade för ett överskott på 
249 individer. Nettovinsterna för de år som innefattas av inflyttningskohorten 
var betydande, totalt 2 025 personer varav 1 329 flyttade till Malmberget och 
988 till Kiruna. 

Det faktum att nettovinsterna under den tid som representeras av inflytt
ningskohorten var höga, innebär följaktligen att utflyttningen under samma tid 
var avsevärt mindre än inflyttningen i fråga om numerär. I syfte att söka 
kartlägga flyttningsfälten för utflyttningen har därför kohorten för utflyttande 
under industrialiseringsfasen byggts ut med ett antal år. Detta dels för att 
erhålla en kohort vars storlek är jämförbar med den för inflyttningskohorten, 
dels för att uppnå en statistiskt sett någorlunda acceptabel nivå på den stude
rade populationen. Förfaringssättet dikteras av målsättningen att vid analyser 
av migrationens struktur med avseende på exempelvis ålder och social tillhö
righet kunna erhålla undergrupper av tillförlitlig storlek. Kohorten ifråga om
fattar därför utflyttande från Malmberget åren 1897-1903 respektive från Ki
runa 1900-06. Antalet utflyttande från respektive tidsperiod var för Malm
bergets vidkommande 1 290 personer och de flyttande från Kiruna uppgick till 
612. 
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Figur 4.3. Utflyttade från Malmberget 1897-1903 och Kiruna 1900-06 
procentuellt fördelade på inflyttningslän samt emigranter. Malmberget 
N=1290. Kiruna N=612. 
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Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. Förklaring, (Se figur 4.2) 

Utflyttningen på länsnivå presenteras i figur 4.3. Som framgår av figuren 
var utflyttningsmönstret mycket likartat med det för inflyttningen. De län som 
var mest framträdande ur rekryteringssynpunkt, dominerade även som 
mottagarlän bland de utflyttande. Det är således möjligt att även om netto
vinsterna var betydande under industrialiseringsfasen, förekom det en viss 
återflyttning. Beträffande utflyttningen från församlingarna till andra delar av 
Norrbotten, kan däremot denna med alla sannolikhet till stor del förklaras av 
rörlighet mellan de båda gruvsamhällena. När det gäller inflyttningsmönstren 
har vi tidigare kunnat konstatera att en stor del av arbetskraften till gruvorna i 
Kiruna rekryterades från Malmberget. Det är därför troligt att den höga 
utflyttningsfrekvensen från Malmberget till församlingar i Norrbottens län delvis 
kan ses som ett resultat av denna arbetskraftsrekrytering. 

Överensstämmelsen mellan avgivar- och mottagarlän var stor, med två 
viktiga undantag. Det ena är att emigrationen från samhällena var jämförelse
vis hög. Den externa rörligheten i området har redan diskuterats. Resultatet 
som presenteras i figur 4.3 kan därför betraktas som en bekräftelse på anta
gandet om ett samband mellan hög inflyttning och ökad emigration, framförallt 
under industrialiseringsfasen vid sekelskiftet. Det andra betydelsefulla undan
taget var flyttningsrörelserna till Stockholm stad, vilka var avsevärt mer om

• Malmberget • Kiruna 
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fattande bland de utflyttande än vad gäller inflyttningen. I den händelse 
flyttningarna mellan Malmberget och Kiruna räknas bort, finner vi att den 
sammanlagda utflyttningen till Stockholm uppgick till drygt 8%. Stockholms 
attraktionskraft kan delvis ses mot bakgrund av den fortgående urbaniserings
processen i landet under denna tid. Vad gäller strukturen bland stockholms-
flyttarna kan en tänkbar hypotes vara att denna dominerades av ensamflyttande 
kvinnor. Detta därför att arbetsmarknadssituationen i den urbana miljön var 
vida gynnsammare för kvinnor än den var i gruvsamhällena vid denna tid. 
Detta antagande stämmer emellertid inte under den tidsperiod som studeras 
här. Andelen kvinnliga ensamflyttande uppgick till 28%, vilket kan jämföras 
med dryga 30% för övriga landet. Den enda påvisbara skillnaden i struktur 
mellan utflyttande till Stockholm och till andra delar av landet var att familje
flyttningen i det förra fallet var av något mindre omfattning. För Stockholms 
vidkommande uppgick familjeflyttningen till närmare 22% medan den för 
kohorten i övrigt representerade 39%. Den dominerade gruppen bland 
stockholmsmigranterna var ensamstående män. 

Utflyttningens struktur 

Inflyttningen till malmfältens samhällen dominerades av ensamflyttande män 
och inflyttande familjer. Mot bakgrund av den industriella och sociala struktu
ren i miljön, kan det förväntas att mönstret med avseende på utflyttningsko
horten var annorlunda. Bland annat kan vi vänta oss en något högre utflyttnings
frekvens för kvinnor. Av tabell 4.5 framgår att förhållandena på den lokala 
arbetsmarknaden i fråga om möjligheter till yrkesarbete för kvinnor förefaller 
ha varit av ingen eller ringa betydelse för utflyttningens struktur under 
industrialiseringsfasen. Betraktar vi fördelningen på total nivå kan en i det 
närmaste fullständig överensstämmelse med mönstren för inflyttningskohor
ten konstateras. 

Tabell 4.5 Utflyttning från Malmberget 1897-1903 och Kiruna 1900-06, 
fördelad på ensam- respektive familjeflyttning. 

Ensamflyttning Familjeflyttning 
Män Kvinnor 

N % N % N % 

Malmberget 618 48,0 200 15,5 470 36,5 
Kiruna 226 37,0 158 25,8 228 37,2 
Totalt 844 44,4 358 18,8 698 36,7 

Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 
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Ensamflyttande män utgjorde den största gruppen inom utflyttningskohor-
ten som helhet, med en andel omfattande 44.4 %. Den näst största gruppen 
utgjordes, i likhet med förhållandena för inflyttningen, av utflyttande familjer. 
De ensamflyttande kvinnorna uppgick däremot till endast 18,8 % totalt sett. 
Betraktar vi förhållandena för respektive samhälle kan vissa skillnader kon
stateras. Dessa olikheter gäller ensamflyttningen, där andelen kvinnor var 
avsevärt högre i Kiruna än i Malmberget. Skillnaden i fråga är svår att för
klara med utgångspunkt i antagandet om ett samband mellan förhållanden på 
den lokala arbetsmarknaden och kvinnlig utflyttning. Vi har tidigare kunnat 
konstatera att Kiruna tidigt var ett något mer stratifierat samhälle med avse
ende på social struktur. Med utgångspunkt enbart i detta faktum torde 
sysselsättningsmöjligheterna för kvinnor ha varit gynnsammare i Kiruna än i 
Malmberget. 

Tidigare forskning har visat att bolagsledningen för LKAB i Kiruna sökte 
kontrollera, framförallt inflyttningen till samhället under industrialiseringspe
rioden. Denna ambition innefattade även restriktioner och kontroller som rörde 
ensamflyttande kvinnor.211 det fall målsättningen lyckats bör emellertid detta 
snarast ha påverkat inflyttningsmönstren. Vad gäller dessa var, som framgick 
av tabell 4.3, skillnaderna mellan Malmberget och Kiruna ytterst marginella. 
Det är givetvis möjligt att den högre andelen utflyttande kvinnor i Kiruna kan 
ses som ett resultat av bolagets strävan att kontrollera ensamstående kvinnor 
i samhället. En alternativ förklaring kan knytas till samhällsutvecklingen på 
lokal nivå. Vid böljan av 1900-talet var Kiruna samhälle i ett tidigt uppbygg
nadsskede. Flyttningsintensiteten var vidare mycket hög. Förhållandena i den 
lokala miljön kan under denna fas i samhällsutvecklingen ha varit mer ogynn
sam för kvinnor än den var för män med avseende på arbetstillfällen. Det 
faktum att andelen utflyttande män var mindre i Kiruna än i Malmberget kan 
tolkas som att den lokala arbetsmarknaden i detta skede kunde erbjuda goda 
sysselsättningsmöjligheter för arbetare inom gruv-, järnvägs- och inte minst 
byggnadssektorn. 

Även vid en jämförelse mellan in- och utflyttningens struktur i Malmberget 
kan vissa skillnader konstateras. Andelen ensamflyttande män var något hö
gre i utflyttningskohorten. Familjeflyttningen var även den aningen mer om
fattande bland de utflyttande än den var i inflyttningsgruppen. Förklaringen till 
detta förhållande kan ligga i att den industriella expansionen i Kiruna, som 
redan antytts, kom att medföra en tämligen omfattande flyttningsrörelse från 
Malmberget. Av flyttningsenheterna i kohorten från Malmberget flyttade 286, 
22,2%, till Jukkasjärvi församling. Andelen i fråga var högst för familjegrupperna, 
bland vilka flyttningarna till Jukkasjärvi uppgick till 33,6%. 
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Figur 4.4. Åldersstruktur bland utflyttande från Malmberget och Kiruna i 
åldrar 15 år och uppåt. Procentuell fördelning. 
Män N=1 339. Kvinnor N=358 
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Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Betraktar vi åldersstrukturen bland de utflyttande kan påfallande likheter 
med det mönster som redovisats för inflyttningskohorten konstateras. 
Samstämmigheten ifråga gäller såväl fördelningen mellan åldersgrupper som 
mellan könen. Även i detta fall finns anledning att beakta det faktum att det 
föreligger en viss underregistrering av gifta kvinnor. Detta förhållande påver
kar framförallt de könsspecifika variationerna i ålder vid flyttningen. Utgå
ende från den sammantagna bilden kan det ändå visas att merparten av de 
utflyttande var i åldersbanden 15 till 34 år, med en viss koncentration till åld
rarna mellan 20 och 30. Medelåldern för utflyttande män var drygt 30 år och 
den för kvinnor var 24,5. Medianåldern var 29,3 för män respektive 23,5 för 
kvinnor. Medel och medianålder inom utflyttningskohorten var något lägre än 
nivåerna bland de inflyttande. Skillnaderna var dock tämligen små. Differen
sen i fråga låg endast på mellan ett och två år. 

Det är i sig inte överraskande att finna ett likartat mönster med avseende 
på åldersstruktur mellan in- och utflyttning i miljön. Inflyttningen påverkade, 
som redan nämnts, åldersprofilen i de nybildade samhällena. Detta torde i sin 
tur ha inverkat på åldersstrukturen bland de utflyttande. Till detta kan läggas 
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det faktum att den geografiska rörligheten generellt bedömts vara högst för 
personer i åldrarna mellan 18 och 25 år. Det kan därför tänkas föreligga ett 
visst samband mellan rörlighet och åldersprofil i de nybildade gruvsamhällena 
under industrialiseringsfasen.22 

4.4. Stagnation och förändring; flyttningsmönster på 1920-talet 

Den starkt expansiva perioden i samhälls- och befolkningsutvecklingen i Norr
bottens malmfält avtog successivt med början vid tiden för första världskri
gets utbrott. Det ligger nära till hands att knyta denna tillbakagång till de för
sämrade exportvillkor som följde på krigsutbrottet. Den svenska exporten av 
järnmalm sjönk 1914 och trots vissa fluktuationer kom den fallande tendensen 
att förstärkas, framförallt under de sista krigsåren.23 Den minskade järnmalms
exporten hade en direkt inverkan på produktionen vid gruvorna i Kiruna och 
Malmberget. Som visats i figur 3.1 i föregående kapitel, kännetecknades pe
rioden 1913-1919 av fallande produktionsresultat. Detta förhållande medförde 
ett minskat arbetskraftsbehov. Den vikande efterfrågan på arbetskraft kan 
antas ha haft en negativ inverkan på inflyttning och befolkningsutveckling. Av 
tabellerna la och lb i bilaga 2 framgår mycket riktigt att nettoförlusterna i 
samhällena var betydande åren 1915-1919. Osäkerheten på den internatio
nella marknaden fortsatte under efterkrigstiden, delvis beroende på att det 
visade sig råda en strukturell överkapacitet inom den europeiska stålindustrin. 
Till detta kan läggas den ekonomiska kris som utbröt vid böljan av 1920-talet, 
samt den västallierade ockupationen av Ruhrområdet till vilket ungefär 65% 
av gruvbolagets totala försäljning gick.24 Det föreligger således ett samband 
mellan konjunkturväxlingar och flyttningsrörelser i denna miljö, vilket inte är 
överraskande mot bakgrund av den ensidiga industriella strukturen. 

Betraktar vi omflyttningstalen som helhet blir emellertid detta samband 
något mindre tydligt. Flyttningsintensiteten i de båda samhällena sjunker vis
serligen under 1910-talet, men denna fallande tendens förefaller snarast vara 
ett led i en successiv nedgång med början redan under seklets första decen
nium. (Se tabell 4.1 ) Skillnaderna i utveckling mellan Kiruna och Malmberget 
ger även en indikation om att den minskade omflyttningen kan knytas till faser 
i samhällsutvecklingen, snarare än till förändringar i konjunkturen. Flyttnings
intensiteten i Malmberget låg under perioden 1915-19på79,l promille, medan 
motsvarande nivå i Kiruna var 150,4. Det faktum att de båda samhällena med 
avseende på industriell struktur torde ha påverkats tämligen likartat av vi
kande konjunkturer, talar mot en förklaring utifrån renodlat ekonomiska och 
arbetsmarknadsberoende faktorer. Detta intryck förstärks ytterligare när vi 
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ser till flyttningsmönstrens lokala variationer. Som framgår av tabell 4.11 före
låg betydande skillnader i den könsspecifika inflyttningen mellan Malmberget 
och Kiruna under tidsperioden 1919 till 1921.1 Kiruna kvarstod vid denna tid 
en kraftig manlig övervikt för inflyttade i åldrarna från 15 år och uppåt. Män
nen uppgick här 79,2% av de inflyttade. Könsfördelningen bland migranterna 
till Malmberget är däremot betydligt jämnare, 59,1% män mot 40,9% kvinnor. 
På samma sätt som i fallet med flyttningsmönstren under expansionsfasen, 
kan det tänkas föreligga en viss underregistrering av gifta kvinnor. Det vä
sentliga i detta fall är emellertid att skillnaderna mellan de båda samhällena är 
betydande, vilket inte kan förklaras av att andelen kvinnor i realiteten är högre 
än vad som framgår av redovisningen. 

Tabell 4.6. Inflyttade till Malmberget och Kiruna 1919-21. 15 år och äldre 

N 
Män 

% N 
Kvinnor 

% 

Malmberget 325 59,1 225 40,9 
Kiruna 615 79,2 162 20,8 
Totalt 940 70,8 387 29,2 

Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Betraktar vi relationen mellan ensam- respektive familjeflyttning, vilket ger 
en mer tillförlitlig bild av det faktiska förhållandet, framgår att skillnaderna i 
flyttningsmönster kvarstår. (Tabell 4.6.) Familjeinflyttningen var något intensi
vare i Kiruna än i Malmberget vid denna tid. De mest betydande olikheterna 
kan dock återfinnas bland de ensamflyttande. I Malmberget var andelen ensam-
flyttande män avgjort lägre än i Kiruna, samtidigt som andelen kvinnor var 
högre. Vid en jämförelse av förhållandena på 1920-talet med de under den 
industriella expansionsfasen kan det slås fast att den mest betydande föränd
ringen ligger i en minskad familjeflyttning under den senare perioden. Samti
digt kan en ökning av framförallt den kvinnliga ensamflyttningen konstateras. 
Dessa förändringar är mer påtagliga i Malmberget än i Kiruna. Då likheterna 
mellan de båda samhällena med avseende på industriell och social struktur är 
påtaglig, är det fullt tänkbart att de fastslagna skillnaderna till viss del kan 
förklaras av att Malmberget vid denna tid befann sig i ett något senare skede 
i samhällsutvecklingen. I det fall inflyttningen kan knytas till rekryteringsmönster 
till industrin överensstämmer denna bild tämligen väl med vad som tidigare 
konstaterats beträffande den norrländska skogsindustrin, där arbetskrafts
behovet efter det tidiga industrialiseringsskedet i hög grad tillgodosågs genom 
lokal självrekrytering. Den jämnare könsfördelningen i Malmberget samt den 
generellt sett minskade familjeinflyttningen kan i så fall sättas i samband med 
ett minskat behov av extern arbetskraftsrekrytering. 
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Tabell 4.7. Inflyttade till Malmberget och Kiruna 1919-21, fördelade på 
ensam- respektive familjeflyttande. 

Ensamflyttande Familjeflyttande 
Män Kvinnor 

N % N % N % 

Malmaberget 236 42,9 208 37,9 106 19,3 
Kiruna 445 57,3 156 20,1 176 22,7 
Totalt 681 51,3 364 27,4 282 213 

Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Det förhållandet att andelen ensamflyttande kvinnor ökade under en se
nare period i samhällsutvecklingen i industrimiljöer har observerats även i an
dra studier. En liknande utveckling har konstaterats i Ruhrområdet, där domi
nansen av tung industri i vissa avseenden medförde likartade förutsättningar 
som dem i malmfälten. James H. Jackson har visat att den kvinnliga ensam
inflyttningen till Duisburg ökade från 9,2% åren 1867/68 till 14,5% år 1890. 
Däremot återfinns inte någon nedgång i andelen ensamflyttande män till 
Duisburg, istället ökade även dessa under den nämnda tidsperioden.25 Denna 
skillnad mellan utvecklingen i det industriella och urbana centrat Duisburg och 
malmfältsområdet kan ses som en indikation på de olikheter som föreligger 
mellan gruvsamhällena och egentliga urbana miljöer. Den mer differentierade 
näringsstrukturen i en stad som Duisburg, medgav stabilare expansions
möjligheter i ett längre tidsperspektiv än som var fallet i den industrialiserade 
landsbygdsmiljö till vilken malmfältssamhällena kan räknas. Den mättnadsfas 
med avseende på arbetskraftsbehov och rekrytering vilken tidigare diskute
rats var sannolikt inte lika påtaglig i stadsmiljön. Skillnaderna i migrations-
mönster mellan i detta fall Malmberget och Duisburg kan därför med viss 
försiktighet tolkas som ett belägg för att det förra samhället uppnått en fas där 
behovet av arbetskraftsrekrytering utifrån avtagit. Beträffande familjeinflytt
ningen kan vissa likheter mellan Ruhrområdets urbana industrimiljö och malm
fältssamhällena konstateras. Mellan 1860-talet och 1890 minskade familjein
flyttningen till Duisburg, dock inte i samma utsträckning som kan påvisas för 
malmfältssamhällena.26 

Ålder och social struktur 

Den konstaterade förändringen i inflyttningens familjestruktur kan i viss mån 
avläsas även i åldersfördelningen bland de flyttande. Av figurerna 4.5 och 4.6 
framgår att kvinnorna i likhet med förhållandena under industrialiseringsfasen 
var yngre än männen. Under denna den senare perioden har emellertid en 
viss utjämning skett. Medelåldern bland de inflyttande männen under perioden 
1919-21 var i Malmberget 30,4 och i Kiruna 29 år. Kvinnornas medelålder var 
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27,8 i Malmberget och 27,2 i Kiruna. Kvinnorna var således i genomsnitt 2,2 
år yngre än männen, vilket kan jämföras med en motsvarande åldersskillnad 
på 4,1 år under expansionsperioden. Medianåldern för män var 28,2 i Malm
berget och 27,6 i Kiruna. Motsvarande siffror för kvinnor var 25,2 respektive 
24,2. 

Figur 4.5. Åldersstruktur bland inflyttande till Malmberget 1919-21. 
Män N=235 Kvinnor N=225. 

35 

I män nkv 

Him -
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+ 
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Figur 4.6. Åldersstruktur bland inflyttande till Kiruna 1919-21. 
Män N=615. Kvinnor N=162. 
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Källa: Flyttningslängder. 
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Det är knappast överraskande att rörligheten var högst i de yngre ålders
banden. Den förskjutning som har ägt rum vid en jämförelse med flyttnings
mönstren vid sekelskiftet är att de manliga migranterna genomsnittligt var 
yngre samtidigt som kvinnorna var något äldre. Denna förändring kan i viss 
mån förklaras av att familjeinflyttningen avtagit i omfattning. 

Den sociala strukturen i den typ av samhällen som här studeras var en av 
de viktigare särskiljande karaktäristika i förhållande till traditionella urbana 
miljöer. Avsaknaden av ett differentierat näringsliv medförde framför allt att 
medel- och överklassgrupperna i dessa samhällen var av mycket begränsad 
storlek. Som tidigare nämnts avspeglades detta förhållande tydligt i migration-
ens sociala sammansättning under industrialiseringsperioden vid sekelskiftet. 
Betraktar vi mönstret under den senare perioden kan vissa förändringar skön
jas. Arbetargrupperna är även vid 1920-talets böljan de dominerande grup
perna. Däremot kan vid denna tid en något jämnare fördelning mellan de olika 
sociala grupperna konstateras. Detta förhållande är särskilt märkbart i Malm
berget, där framförallt gruppen lägre tjänstemän ökat markant i andel. I Ki
runa är denna förändring mindre tydlig. Där kan vid en jämförelse med förhål
landena under industrialiseringsfasen, en viss förskjutning mot ökad inflyttning 
av högre tjänstemän och yrkesutbildade arbetare konstateras. 

Tabell 4.8. Social struktur bland inflyttande till Malmberget och Kiruna 
1919-1921. 

Malmberget Kiruna 
N % N % 

Storföretagare. 1 0,4 1 0,2 

Högre tjänstemän, 
akademiker. 10 3,9 31 5,1 

Småföretagare 
inom industri och 
handel. 15 5,9 26 4,3 

Lägre tjänstemän, 
affärsanställda, 
arbetsledare. 32 12,6 47 7,8 

Kvalificerade 
yrkesarbetare. 21 8,3 110 18,3 

Okvalificerade 
arbetare. 175 68,9 387 64,3 

Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 
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Variationerna mellan de båda samhällena kan tolkas som ett belägg för 
antagandet att olikheterna i migrationsmönster mellan expansionsperioden och 
1920-talet, till viss del kan förklaras av skillnader i fråga om faser i samhälls
utvecklingen. Återigen finner vi att den tydligaste förändringen rör mönstren i 
Malmberget, där inflyttningen av arbetare minskat radikalt. En tänkbar förkla
ring till detta förhållande är som tidigare diskuterats att behovet av arbetskrafts-
rekrytering utifrån minskat. Ökningen av tjänstemannagruppen är däremot 
svårare att förklara enbart utifrån detta antagande. Jämför vi med förändring
arna i den sociala strukturen för samhället som helhet, vilken presenterats i 
föregående kapitel, kan en viss ökning av tjänstemannagruppen konstateras. 
Det förfaller således som att den utveckling av bland annat servicesektor och 
skolväsende som följde på samhällsbyggnaden vid sekelskiftet avspeglas även 
i inflyttningsmönster och social struktur. Minskningen av arbetargruppernas 
dominans i gruvsamhällena var också tydligare i Malmberget än i Kiruna, 
delvis beroende på att det senare samhället redan från början var något mer 
socialt differentierat. Det faktum att Malmberget år 1909 blev municipalsam-
hälle torde också ha påverkat utvecklingen.27 

Tabell 4.9. Social struktur bland kvinnliga inflyttare till Malmberget och 
Kiruna. 1897-1903 och 1919-21. 

Malmberget Kiruna 
1897-00 1919-21 1900-03 1919-21 
N % N % N % N % 

Småföretagare 
inom industri 
och handel. 5 3,9 2 4,4 3 3,6 - _ 
Lägre tjänstemän, 
affärsanställda, 
arbetsledare. 9 7,1 15 33,3 11 13,3 10 18,2 
Kvalificerade 
yrkesarbetare. 4 3,2 3 6,7 1 1,2 6 10,9 
Okvalificerade 
arbetare. 108 85,7 25 55,6 68 81,9 39 70,9 
Totalt 126 99,9 45 100 83 100 55 100 

Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Den ökande andelen inflyttande kvinnor till i första hand Malmberget reser 
givetvis frågor rörande vilka yrkeskategorier dessa tillhörde. I tabell 4.9 pre
senteras den sociala strukturen bland kvinnorna i de båda inflyttningskohorte
rna. Även vad gäller de kvinnliga migranterna kan en betydande förändring 
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konstateras. Denna förändring är särskilt märkbar i Malmberget, där inflyt
tade kvinnor med lägre tjänstemannayrken ökat från 7,1% under industri
aliseringsfasen till 33,3% åren 1919-21. Denna ökning framstår som än mer 
anmärkningsvärd vid en jämförelse med den totala inflyttningskohorten. Anta
let inflyttande lägre tjänstemän uppgick i Malmberget till sammanlagt 32 indi
vider, av dessa var 15 kvinnor. Det faktum att kvinnorna utgjorde närmare 
47% av de lägre tjänstemännen bland inflyttarna betyder att en expansion av 
servicesektorn i denna typ av samhällen medförde förbättrade möjligheter på 
en i övrigt starkt mansdominerad arbetsmarknad. Majoriteten, 60%, av de 
kvinnliga tjänstemän som flyttade till Malmberget återfinns mycket riktigt inom 
skolväsende och sjukvård. I Kiruna, där denna grupp inte var lika domine
rande, var serviceyrkena något mindre representerade. Där var fördelningen 
tämligen jämn mellan handelsanställda och serviceyrken. 

Tabell 4.10. Social struktur bland utflyttande från Malmberget 1919-21. 

N % 

Storföretagare. 1 0,3 

Högre tjänstemän, akademiker. 16 4,6 

Småföretagare inom industri och handel. 19 5,5 

Lägre tjänstemän, 
affärsanställda, arbetsledare. 39 11,2 

Kvalificerade yrkesarbetare. 43 12,4 

Okvalificerade arbetare. 230 66,1 

Totalt. 348 100 

Källa: Flyttningslängder. 

En viss försiktighet kan rekommenderas vid tolkningen av den sociala struk
turen, framförallt vad gäller inflyttande kvinnor. Det finns, som tidigare nämnts, 
skäl att anta att yrkesuppgifter för kvinnor är bristfälligt registrerade i 
kyrkobokföringsmaterialet. Detta gäller i synnerhet gifta kvinnor, för vilka 
individuppgifter ofta saknas helt. Även för de ensamflyttande, ogifta kvin
norna är emellertid yrkesuppgifter ganska sporadiskt förekommande. Denna 
underregistrering medför att gruppen okvalificerade arbetare, till vilken an
ställda inom husligt arbete räknas, kan tänkas vara större än vad som framgår 
av tabell 4.10. Samma sak gäller småföretagargruppen. Kaféer, matserve
ringar och även butiker drevs ofta i kvinnlig regi, varför även denna grupp i 
realiteten kan ha varit mer omfattande. Vi vet utifrån tidigare studier att kvinnligt 
småföretagände, ofta som deltidssysselsättning, var tämligen vanligt i industri-
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ella och urbana miljöer. I textilstaden Vervier, där anställningsmöjligheterna 
för yngre ogifta kvinnor förvisso var betydligt större än i gruvmiljön, har Ge
orge Alter visat att gifta kvinnor ofta lämnade betydande ekonomiska bidrag 
till familjeekonomin genom deltidsarbete. Att driva en mindre rörelse var ett 
sätt för dessa kvinnor att skaffa extrainkomster. Småföretagande var vidare 
tämligen vanligt bland äldre kvinnor.28 Vid den tid som här behandlas torde 
denna form av extra inkomstkällor för äldre kvinnor vara mer ovanlig. Detta 
då det förhållande Alter berör gäller kvinnor som uppnått en ålder där 
textilindustriellt arbete inte längre var något alternativ. Även i det av tyngre 
industri dominerade Ruhrområdet, ökade emellertid andelen kvinnor syssel
satta inom handel och service över tid. Åren 1867/68 tillhörde 3,8 % av de 
yrkesverksamma kvinnorna i Duisburg handels- och servicesektorn. Samma 
andel hade år 1890 ökat till 7,9 %.29 

Det har redan tidigare konstaterats att flyttningsrörelserna ändrade rikt
ning under perioden efter den expansiva industrialiseringsfasen. De tidigare 
kraftiga flyttningsvinsterna ersattes, med undantag för en kort tidsperiod vid 
slutet av 1920-talet, av nettoförluster. I samband med diskussionen rörande 
den strukturella förändring i migrationen som här förts är därför utflyttnings
mönstret av stort intresse vad gäller slutsatserna rörande såväl den totala som 
den könsspecifika flyttningen. Under expansionsperioden vid sekelskiftet, då 
de höga nettovinsterna kan sättas i direkt samband med arbetskraftsrekrytering, 
förelåg en kraftig dominans av inflyttande manliga arbetare. Den förskjutning 
mot en mer utjämnad könsfördelning och en likaledes större spridning inom 
1920-talskohorten reser, mot bakgrund av de förändrade nettoresultaten, frå
gor rörande förhållandet in- och utflyttning. Då den konstaterade förändringen 
är mest märkbar i flyttningsmönstren för Malmberget, kommer diskussionen 
kring sambanden mellan in- och utflyttning i det följande att koncentreras på 
förhållandena i detta samhälle. 

Den sociala strukturen bland samtliga utflyttande från Malmberget pre
senteras i tabell 4.10. Vi ser här att större delen av migranterna tillhörde grup
perna kvalificerade och okvalificerade arbetare. Detta är i och för sig föga 
överraskande. Vid en jämförelse med inflyttningens struktur kan det konstate
ras att arbetargrupperna endast är aningen högre representerade bland de 
utflyttande, 78,5% mot 77,2. Nettoförlusterna var också störst för dessa grup
per. Arbetargruppernas andel av den negativa nettoflyttningen uppgick till 
81,9%, mot 18,1 för övriga grupper tillsammans. Intrycket av att perioden 
karaktäriseras av en viss mättnad med avseende på arbetskraftsrekrytering 
till gruvindustrin förstärks således av detta resultat. När det gäller de övriga 
sociala grupperna föreligger även i detta fall ett förhållande där utflyttningen 
är mer omfattande än inflyttningen i det fall vi betraktar den totala flyttnings
rörelsen. 
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Tabell 4.11. Social struktur bland kvinnliga utflyttare från Malmberget 
1919-21. 

N % 

Högre tjänstemän, akademiker. 2 2,0 

Småföretagare inom industri och handel. 3 5,9 

Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare. 12 23,5 

Kvalificerade yrkesarbetare. 1 2,0 

Okvalificerade arbetare. 34 66,7 

Totalt 52 100 

Källa: Flyttningslängder. 

Relaterar vi detta resultat till den kvinnliga migrationen, för vilken utflytt
ningen presenteras i tabell 4.11, kan emellertid vissa skillnader konstateras. 
Här kan det konstateras att underskottet bland de kvinnliga migranterna med 
yrkesuppgift helt är koncentrerat till gruppen okvalificerade arbetare. För öv
riga grupper föreligger följaktligen ett visst inflyttningsövers kött. Utifrån dessa 
iakttagelser kan därför antagandet om en viss expansion för en kvinnlig ar
betsmarknad inom servicesektorn ytterligare beläggas. Den sociala struktu
ren i denna typ av samhällen medförde små möjligheter för unga kvinnor till 
anställning inom husligt arbete, varför utflyttningen av pigor, tjänarinnor och 
annat tjänstefolk var relativt sett hög. 

Flyttningens distans 

De förändrade flyttningsmönster under 1920-talet, då den industriella och de
mografiska expansionen i malmfälten avstannat, avspeglas även i den geogra
fiska rörligheten med avseende på distans. I detta sammanhang finns anled
ning att återigen peka på vissa likheter med utvecklingen i de norrländska 
sågverksdistrikten under motsvarande fas i samhällsutvecklingen. Som redan 
nämnts innebar 1890-talets stagnationsfas i Sundsvallsdistriktet en ökad ut
flyttning. Såväl emigrationen som den inrikes utflyttningen ökade under denna 
period. Ett minskat behov av externt rekryterad arbetskraft innebar också en 
minskad inflyttning. Det var här i första hand de effektiva flyttningarna på 
lång distans som avtog i styrka.30 

En motsvarande utveckling konstateras vad gäller flyttningens distans i 
malmfälten på 1920-talet, även om de olikartade lokala förutsättningarna medför 
problem med avseende på definitionen av när- respektive långdistansflyttning. 
Betraktar vi flyttningsrörelserna på länsnivå, (figur 4.7.), framgår att inflytt
ningen under 1920-tals perioden i huvudsak kom från Norrbottens och till viss 
grad Västerbottens län. Vid en jämförelse med den tidigare perioden i sam
hällsutvecklingen kan det konstateras att de förutvarande relativt betydelse
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fulla länen i Bergslagen minskat sin andel markant. Samma sak gäller Väster
norrlands. Gästriklands och Jämtlands län. Förutom de två nordligaste länen 
är det vid denna tid endast Stockholms stad som inte minskat sin andel av 
inflyttningen. 

Det är således tydligt att upptagningsområdena är av mer begränsad om
fattningjämfört med förhållanden under industrialiseringsfasen. Flyttningarna 
på de längsta distanserna har minskat i frekvens. Undantaget från denna ten
dens är inflyttningen från Stockholms stad, vilken snarare ökat något i storlek. 
Förändringarna i den könsspecifika migrationen inom den senare inflyttning
skohorten har inverkat på den geografiska rörligheten med avseende på dis
tans. Det förefaller, som tidigare framgått, som om den kvinnliga rörligheten 
ökade då det mest expansiva industrialiseringsskedet var tillända. Det har 
hävdats att kvinnors rörlighet generellt sett varit högre än den manliga 
mobiliteten. Under 1800-talet och 1900-talets början gällde ett sådant förhål
lande i synnerhet inflyttningen till städer.31 Av skäl som redan diskuterats finns 
anledning till viss tveksamhet i fråga om den könsspecifika flyttningen som en 
utveckling mot ett i detta avseende mer allmänt urbant mönster. Däremot 
förefaller det klart, särskilt med utgångspunkt i de resultat som redovisats 
rörande flyttningsmönstren i Malmberget, att andelen ensamflyttande kvinnor 
ökade parallellt med att den manliga ensamflyttningen gick tillbaka. Områdets 
attraktionskraft förefaller därför inte ha avtagit i samma utsträckning för kvin
nor som för män, då den tidiga fasens stora behov av en stark ström av 
inflödande arbetskraft dämts upp till följd av förbättrade rekryteringsmöjligheter 
på lokal nivå. Denna iakttagelse medför att den traditionella bilden av gruv-
miljöer, liksom av andra miljöer dominerade av tyngre industri med starkt köns-
segregerad arbetsmarknad, till viss del kan ifrågasättas. När det gäller inflytt
ningsmönstren har vi redan sett tecken som tyder på att utbyggnaden av sjuk
vård, skolväsende och annan samhällsservice medförde förbättringar för kvin
nor på den lokala arbetsmarknaden. Detta förhållande i sig är emellertid inte 
tillräckligt för att förklara den relativt höga andelen inflyttande kvinnor under 
den senare fasen i samhällsutvecklingen. Med all sannolikhet fanns även en 
kvinnlig arbetsmarknad som inte kan synliggöras enbart med utgångspunkt i 
kyrkobokföringsmaterialet. Utifrån den korta presentationen i inledningen till 
detta avsnitt av arbetaren Johan Edvard Andersson och hans familjs levnads
historia i Malmberget och Kiruna kan ytterligare en form av kvinnlig rörlighet 
exemplifieras. Det som avses här är flyttningar av unga kvinnor mellan föräldra-
hushåll och stadsmiljöer, där det förra kan ha representerat någon form av 
reträttplats. Hypotesen rörande förekomsten av ett sådant mönster bygger på 
vetskapen om att rörligheten bland tjänstefolk var hög samtidigt som åldern 
vid första anställning var låg.32 Denna frågeställning kommer emellertid att 
analyseras mer i detalj i nästa kapitel, vilket inriktas specifikt mot giftermåls-
och familjemönster i gruvmiljön. 
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Figur 4.7. Inflyttande till Malmberget och Kiruna 1919-21 fördelade på 
utflyttningslän. Malmberget N=497, Kiruna N=668. 

I Mbg. • Kir. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Il m- m- m-, - n-n - •-! •_ _n ^ ^ m n ii rfl Ji \ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

AMa: Flyttningslängder. Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. Förklaring: (Se figur 4.2) 

Figur 4.8. Könsspecifik inflyttning till Malmberget och Kiruna 1919-21. 
Fördelad på utflyttningslän. Män N-827. Kvinnor N=338. 
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Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. Förklaring: (Se figur 4.2) 
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Den könsspecifika inflyttningen till Kiruna och Malmberget vilken presen
teras i figur 4.8, påvisar vissa skillnader mellan mäns och kvinnors flyttnings
mönster vilka ger ett visst belägg för att inflyttningen från stadsmiljöer var 
mer omfattande bland kvinnor. Majoriteten av kvinnorna kom visserligen, i 
likhet med förhållandet för de manliga migranterna, från Norr- och Väster
bottens län. Däremot kan det konstateras att orsaken till att inflyttningen från 
Stockholm ökat något i omfattning under denna den senare fasen i samhällsut
vecklingen i vissa avseenden kan förklaras av en betydande kvinnlig inflytt
ning. Det är i själva verket så att bland de kvinnliga inflyttarna representerar 
Stockholms stad det tredje största upptagningsområdet. Jämför vi detta resul
tat med det för utflyttningen från området kan betydelsen av rörligheten till 
och från Stockholm ytterligare förstärkas. 

Figur 4.9. Utflyttande från Malmberget 1919-21, fördelade på utflyttnings
län. N=661. 
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Källa: Flyttningslängder, Gällivare församling. Förklaring: (Se figur 4.2) 

Av figur 4.9 framgår att Stockholms stad, vid sidan av Norrbotten, repre
senterar det viktigaste målet för utflyttande kvinnor. När det gäller den man
liga delen av de utflyttande är istället Norr- och Västerbotten de avgjort 
betydelsefullaste destinationsområdena. Presentationen av den könsspecifika 
in- och utflyttningen indikerar att rörligheten bland män respektive kvinnor 
under denna den senare fasen i samhällsutvecklingen, bör förklaras av skilda 
faktorer. Den manliga mobiliteten förefaller under denna tid ha berört ett i 
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geografiskt hänseende något mer begränsat område än under industrialiserings
fasen. Den tidigare förhållandevis omfattande rörligheten mellan malmfälten 
och Bergslagen har avtagit betydligt. En liknande utveckling kan skönjas även 
vad gäller norrlandslänen, med undantag för Norrbotten och Västerbotten. 
Denna utveckling uppvisar vissa likheter med vad som tidigare konstaterats 
för den norrländska sågverksindustrin, där stagnationsfasen med början på 
1890-talet kännetecknades av minskad långdistansinflyttning. 

Beträffande den kvinnliga in- och utflyttningen är detta mönster inte lika 
tydligt. Även bland dessa är rörligheten högst mellan malmfältssamhällena 
och andra delar av Norrbottens län. Däremot kan det konstateras att en bety
dande andel av den kvinnliga migrationen utgjordes av långdistansflyttningar 
till och från Stockholmsområdet, där i första hand Stockholms stad utgjorde en 
viktig destinations- respektive utflyttningsort. Malmfältsområdet kan således, 
i detta avseende, betraktas som integrerat i den intensiva urbaniseringspro
cess som vid denna tid kännetecknade utvecklingen i landet. 

4.5. Flyttningsfält och socio-ekonomiskt ursprung 

Avståndsfaktorn är av betydelse vid förklaringen till flyttningsmönster i 1800-
talets industriella expansionsområden. För industrier lokaliserade i förhållan
devis tätbefolkade områden utgjorde exempelvis det agrara omlandet en vik
tig rekryteringsbas, framförallt under det industriella initialskedet. Det kan därför 
föreligga ett samband mellan å ena sidan förindustriell folkmängd och 
befolkningstäthet i ett specifikt industriområde och kortdistansflyttningens 
omfattning å den andra. 

Det bör framhållas, delvis med utgångspunkt i de analyser av migrations-
mönster som redan presenterats, att vi för det område som här studeras kan 
förvänta oss vissa tidsbundna variationer i flyttningens riktning och distans. 
Presentationen av flyttningsmönster på länsnivå indikerar emellertid en viss 
samstämmighet vad gäller in- respektive utflyttningsfält. 

Utifrån ett lokalt perspektiv kan det geografiska flyttningsmönstret, i enlig
het med Hägerstrands resonemang, även definieras i termer av informations-
eller influensfält. Utgångspunkten är att sociala nätverk kan betraktas som en 
viktig faktor vid spridning och internalisering av kulturella mönster. Karaktä
ren hos sociala nätverk bestäms i sin tur ytterst av dess sammansättning på 
individnivå. Om vi utgår ifrån att kulturella variationer, i detta fall familje
demografiska mönster, delvis är regionalt betingade, följer att migrationen i 
den typ av industrisamhällen som här studeras kan betraktas som en väsentlig 
faktor även vid analysen av lokal familjedemografisk struktur. 
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Under den tidigaste perioden i samhällsutvecklingen torde flyttningsfälten 
även vara av direkt betydelse. Antar vi att variationer i familjedemografiska 
mönster till viss del kan betraktas som regionalt betingade, kan inflyttningen till 
de nybildade samhällena betraktas som en förklarande variabel till den lokala 
demografiska utvecklingen. Som framgått av den teoridiskussion och forskning
söversikt vilken presenterats i avhandlingens inledningskapitel har vidare struk
turella betingelser hos den lokala industrin tillmätts ett förhållandevis högt 
förklaringsvärde vid analyser av demografiska förhållanden i gruvmiljöer. Sam
bandet mellan arbetskraftsrekrytering och flyttningsmönster har framhållits 
som viktigt då det bidragit till att skapa en kraftig obalans i könsfördelningen i 
samhällen dominerade av gruvindustri. Detta förhållande medförde en förhål
landevis låg giftermålsålder för kvinnor och hög fertilitet. Migrationens inver
kan i detta avseende bör ha varit tydligast under den industriella etablerings-
fasen, men kan även äga giltighet i ett längre perspektiv.33 Problemet med 
denna modell för demografisk utveckling är att den bortser ifrån de inslag av 
medvetna överväganden som förknippas med familjeplanering. Förklarings
modellen tar inte heller tydlig hänsyn till det faktum att variationer i familje
demografiska mönster även kan förklaras mot bakgrund av kulturellt betingade 
faktorer. Den skisserade utvecklingen, där låg giftermålsålder medför ökad 
fruktsamhet, äger giltighet i första hand för populationer där aktiv barnbe
gränsning inte tillämpas. 

Sambandet mellan förändringar med avseende på giftermålsålder och so
cial omvandling är inte heller linjärt i den bemärkelse som förutsätts i model
len. Empiriska data har i stället visat att tidpunkten för giftermål för kvinnor 
under perioder av samhällsförändringar styrs av en samverkan mellan tradi
tionella och moderna värderingar. Kulturella attityder och familjevärderingar 
var således av stor betydelse för giftermålsmönstren även i en modern sam
hällelig kontext.34 Det förefaller därför mindre troligt att kulturella mönster 
hos en inflyttande arbetarbefolkning skulle förändras omedelbart som en di
rekt anpassning till strukturella förhållanden inom industrin. För att på ett till
fredställande sätt kunna förklara lokala demografiska mönster i denna typ av 
industrimiljöer, är det därför viktigt att söka presentera en någorlunda tillförlit
lig karakteristik över den inflyttande befolkningens regionala ursprung. 

Undersökningen av in- och utflyttningsfält inleds med en analys av flyttnings-
frekvens på församlingsnivå. Därefter genomförs en studie av flyttningsmönster 
med avseende på flyttningsförsamlingarnas socio-ekonomiska struktur. An
ledningen är i det senare fallet att ytterligare kunna fastställa den sociala bak
grunden hos migranterna. Vid sidan av regionala variationer i familje- och 
fertilitetsmönster har det kunnat konstateras att det även förelåg lokala demo
grafiska olikheter inom respektive region. Dessa variationer kan i viss mån 
härledas till olikheter i produktionsstruktur. Vid den tid som här behandlas var 
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vidare skillnaderna i fruktsamhetsmönster mellan städer och landsbygdsom
råden påtagliga. Den äktenskapliga fruktsamheten var generellt sett lägre än 
den på landsbygden.35 

Flyttningsmönster på församlingsnivå 

Inflyttningsfälten på församlingsnivå, presenterade i tre grupper utgående från 
standardavvikelsen, åren 1897-1903 respektive 1919-21 presenteras i figu
rerna 4.10 och 4.11. Det som direkt kan utläsas av kartorna är att flyttnings
fältet uppvisar en något större spridning med avseende på intensitet under 
industrialiseringsfasen vid sekelskiftet. Framförallt var inflyttningen från om
råden utanför Norr- och Västerbotten av större omfattning under den tidigare 
perioden. En betydande del av flyttningsvinsterna under industrialiseringspe
rioden uppnåddes således genom effektiva flyttningar på lång distans. Under 
1920-talet var koncentrationen till de nordligaste länen mer påtaglig. Det fak
tum att församlingarna framförallt i Norr- och Västerbotten i allmänhet repre
senterar stora geografiska områden, medför problem vad gäller jämförelser i 
fråga om kort- respektive långdistansflyttningens betydelse under båda de 
undersökta tidsperioderna. Vid sidan av att upptagningsområdet under 
expansionsperioden vid sekelskiftet var större än det på 1920-talet, kan det 
även konstateras att inflyttningen 1897-1903 inte i påfallande hög grad utgick 
från till malmfältsområdet angränsande församlingar. Inflyttningen till distrik
tet från Norrbottens län var i stället koncentrerad till ett område omfattande 
Luleå, Nederluleå, Överluleå och Råneå. Från dessa församlingar flyttade 
under den aktuella tidsperioden 265 individer, vilket motsvarar närmare 79 % 
av den totala inflyttningen från Norrbottens län. Det tämligen tätbefolkade 
och vid tiden expansiva området i anslutning till residensstaden utgjorde såle
des ett rekryteringsområde av viss betydelse. Beträffande inflyttningen från 
Västerbotten under industrialiseringsperioden är fördelningen mer jämn, med 
undantag för Skellefteåregionen. Inflyttningen från Skellefteå var, även om 
det här är fråga om små tal, mer omfattande än den för övriga delar av länen, 
inklusive Umeå och Holmsund. En möjlig förklaring till att inflyttningen från 
det agrart präglade Skellefteåområdet översteg den från Umeå stads och lands
församlingar är att den på 1890-talet expanderande träindustrin i Holmsund 
representerade en för de senare församlingarna mer närliggande arbetsmark
nad. 

När det gäller övriga norrlandslän föreligger en viss, men ingalunda enty
dig, koncentration till kustregionerna. Betydelsen av stagnerande tillväxt i 
Västernorrlands sågverksdistrikt har redan diskuterats. Karteringen av 
flyttningsfälten under industrialiseringsfasen ger således vissa belägg för ett 
samband mellan försämrad arbetsmarknad i skogslänen och arbetskrafts
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rekrytering till gruvindustrin. Inflyttningen från Bergslagen är slutligen, vilket 
kommer att visas mer i detalj längre fram, mest frekvent från industri
församlingar i Västmanlands och Örebro län. 

Inflyttningsfältet under den senare undersökningsperioden känneteckna
des, som redan nämnts, av en högre flyttningsfrekvens från församlingar i de 
två nordligaste länen i Sverige. Därutöver framgår av figur 4.11 att flyttnings
rörelserna från till malmfältsområdet närliggande församlingar i Norrbottens 
inland ökat i intensitet jämfört med förhållandena under industrialiseringsfasen. 
I den mån vi här kan diskutera flyttningsfälten i termer av lång- respektive 
kortdistansflyttning, kan därför en viss förskjutning mot flyttningar på kortare 
distanser konstateras under 1920-talets början. 

Trots skillnaderna mellan de båda undersökningsperioderna i fråga om 
flyttningarnas omfattning kan det ändå konstateras att de bägge flyttnings
fälten uppvisar en påfallande överensstämmelse. Även om inflyttningen un
der 1920-talet var starkare koncentrerad till församlingar i Norrbottens och 
Västerbottens län, kan mönstren under industrialiseringsfasen igenkännas även 
i den senare perioden. Vid sidan av att inflyttningen från övriga norrlandslän 
var betydelsefull vid båda undersökningstillfällena, förefaller bergslagsområdet 
i Mellansverige kvarstå som ett viktigt rekryteringsområde. Det kan därför 
slås fast att migrationsmönstren med avseende på inflyttningsfält i malmfälten 
uppvisar en konstans över tiden. Relaterar vi de resultat som redovisats till 
arbetskraftsrekryteringen till gruvindustrin under de faser i samhällsutveck
lingen som undersökningsperioderna representerar kan två slutsatser dras. 
Den första är att rekryterings- och migrationsmönstren under den industriella 
expansionsfasen, till skillnad mot förhållandena i exempelvis sågverksdistrikten 
i Västernorrland, kännetecknades av starka inslag av flyttningar från långa 
avstånd. En förklaring till denna skillnad mellan de i avseende på arbetskrafts
behov likartade industriella sektorerna kan ligga i olikheter i demografiska 
förhållanden i respektive regions närområde. Betydelsen av strukturomvand
lingen inom den svenska järnhanteringen vid slutet av 1800-talet har redan 
nämnts. Analysen av inflyttningsfältet kan sägas bekräfta antagandet om 
Bergslagens betydelse för rekrytering av yrkeskunnig arbetskraft. Den andra 
slutsatsen av resultatet är att även om flyttningar på långa avstånd minskade 
i betydelse under den senare delen av undersökningsperioden, uppvisas en 
påtaglig konstans i fråga om geografiska inflyttningsfält. Detta förhållande 
kan, mot bakgrund av Hägerstrands iakttagelser i samband med innovations
spridning, visa sig vara av betydelse för utvecklingen i malmfältens samhällen. 
Konstansen i fråga om inflyttningsfält kan indikera ett förhållande där kontak
ter mellan malmfältsområdet och exempelvis delar av bergslagsområdet up
pehölls i ett längre tidsperspektiv än enbart i samband med arbetskrafts-
rekryteringen under industrialiseringsskedet. 
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Figur 4.10. Inflyttning till Kiruna och Malmberget 1897-1903. 

t 

Inflyttning 1897-03 

I 23 to 204 (19) 
• 6 to 23 (65) 
1 1 to 6 (297) 

Källa: Flyttningslängder. 
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Figur 4.11. Inflyttning till Kiruna och Malmberget 1919-21. 

123 

Inflyttning 1919-21 

• 18 to 97 (12) 
• Sto 18 (40) 
r 1 to 5 (230) 

Källa: Flyttningslängder. 
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Figur 4.12. Utflyttning från Kiruna och Malmberget 1897-1906. 

Utflyttning 1897-1906 

• 21 to 128 (9) 
• Sto 21 (50) 

1 to 5 (228) 

Källa: Flyttningslängder. 
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Figur 4.13. Utflyttning från Kiruna och Malmberget 1919-21. 

Utflyttning 1919-21 

• 13 to 82 (6) 
• 4 to 13 (22) 

Källa: Flyttningslängder. 
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Utflyttningsfälten för gruvsamhällena presenteras i figurerna 4.12 och 4.13. 
Vid en jämförelse mellan flyttningsfälten kan ett likartat mönster konstateras 
för såväl in- som utflyttningen. Utflyttningen på längre distanser var mer frek-
vent under industrialiseringsperioden än den var på 1920-talet. Förutom denna 
förändring uppvisar utflyttningsfälten geografiskt sett stora likheter vid båda 
undersökningstillfällena. Det kan dessutom slås fast att det föreligger en täm
ligen god överensstämmelse mellan in- respektive utflyttningsområdena. Denna 
senare samstämmighet är inte överraskande, då indikationer på ett sådant 
förhållande kunnat utläsas vid redovisningen av in- och utflyttning på länsnivå. 
Av presentationen framgår emellertid att flyttningsfälten överensstämmer även 
på församlingsnivå, varför det är tänkbart att förklaringen till mönstret kan 
ligga i förekomsten av viss återinflyttning. Utflyttningen till Stockholms stad 
samt emigrationen från området, av vilka den senare inte finns representerad 
i redovisningen av flyttningsfält, avviker från detta mönster. Dessa flyttnings
rörelser kan, framförallt beträffande den tidigare undersökningsperioden, sna
rare betraktas som en indikation på att inflyttningen till malmfälten kan repre
sentera en etappflyttning. Ett sådant förhållande är svårt att verifiera. Med 
ledning av upptecknat intervjumaterial kan det emellertid antas att vissa av de 
inflyttande hade intentioner att efter en tids vistelse i gruvsamhällena emi
grera till Nordamerika.36 

Det mest centrala utfallet av analysen kan dock sägas vara en påtaglig 
överensstämmelse mellan respektive flyttningsfält. Mot bakgrund av förekom
sten av regionalt betingade variationer i familjedemografiska mönster kan detta 
resultat vara av betydelse på flera sätt. Det kan, som redan framhållits, antas 
att den till området inflyttande befolkningen inte förändrar beteenden med 
avseende på familjemönster i direkt anslutning till flyttningstillfället. Vi kan 
därför förvänta oss variationer i den lokala kontexten, vilka förklaras av såväl 
regionalt ursprung som av social tillhörighet. Väljer vi, i enlighet med Häger
strand, att även betrakta flyttningsfält som kontaktytor vilka medger spridning 
av influenser och idéer, kan det även tänkas att nära förbindelser till geogra
fiska områden utanför malmfältsregionen bidrog till förändringar i demogra
fiska mönster på den lokala nivån. Sociala förändringsprocesser, till vilka änd
rade familjemönster med avseende på exempelvis barnantal kan räknas, kan 
till en del förstås som en anpassning till ändrade förhållanden i materiellt eller 
socialt hänseende. Det finns emellertid skäl att anta att även spridning av 
normer och värderingar mellan olika befolkningsgrupper var av betydelse vid 
denna typ av förändringar i socialt beteende. I detta senare sammanhang kan 
flyttningsfälten komma att visa sig vara av betydelse för förståelsen av de 
lokala familjemönstren och dessas eventuella förändringar under den tidspe
riod som behandlas i denna studie. 
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Migrationens socio-ekonomiska struktur 

Ett av problemen i samband med de tidiga försöken till exploatering av 
järnmalmsfyndigheteraa i Malmberget och Kiruna rörde transporter och 
arbetskraftsrekrytering. Vi har kunnat konstatera att malmbanans färdigstäl
lande vid 1800-talets slut innebar en lösning på båda dessa hinder för en lön
sam gruvdrift i området. Vid sidan av att de förbättrade kommunikationerna 
möjliggjorde en snabb rekrytering av arbetskraft till området kan även det 
faktum att det, till följd av trävaruindustrins framväxt vid mitten av 1800-talet, 
vid sekelskiftet fanns en arbetarbefolkning i de norrländska skogslänen. De 
norrländska kustområdenas betydelse som rekryteringsbas till gruvindustrin 
har framgått tydligt i föregående analyser. Det har också konstaterats att 
majoriteten av individerna i inflyttningskohorterna socialt kan klassificeras som 
tillhörande grupperna kvalificerade och okvalificerade arbetare. Kategoriser
ingen ifråga, vilken utgått från i flyttningslängderna införda yrkesnoteringar, 
bör preciseras då den säger mer om individens sociala status vid inflyttnings
tillfället än om dennes ursprungsmiljö. 

Tidigare forskning rörande rekryteringsmönster till expansiva industriom
råden har vidare kunna skönja förekomsten av ett motstånd hos befolkningen 
i närliggande jordbruksområden mot att söka sig till industrin. Förhållandet har 
betraktats som överraskande då lönerna inom industrin generellt sett var hö
gre än inom jordbrukssektorn, samtidigt som arbetstiderna var kortare. Feno
menet brukar benämnas den rural-industriella barriären.37 

Beträffande den region som här studeras är nämnda begrepp måhända 
inte helt tillämpligt, då industrisamhällenas närområde inte hyste någon större 
jordbruksbefolkning. Möjligheterna till rekrytering på kortdistans var, av skäl 
som tidigare diskuterats, på det hela taget begränsade. Inte heller kan vi här 
förvänta oss det uppsving för jordbruket som kännetecknade utvecklingen i 
samband med industrialisering och befolkningstillväxt i exempelvis de norr
ländska sågverksdistrikten. Den fråga som kan ställas är om den inflyttande 
befolkningen till största delen kom från områden dominerade av jordbruk, eller 
från industridistrikt och städer. 

I syfte att söka fastställa huruvida inflyttningen till malmfälten under 
expansionsfasen i huvudsak utgick ifrån redan industrialiserade områden, vil
ket tidigare resultat av flyttningsrörelserna indikerar, presenteras i det följande 
migrationsmönstren med avseende på avgivarkommunernas socio-ekonomiska 
struktur. Indelningen av kommunerna utgår från det klassificeringsschema 
som presenterades i metoddelen i detta avsnitt. Undersökningen bör i första 
hand betraktas som ett komplement till tidigare analyser av den sociala struk
turen bland de inflyttande. Detta då klassificeringen på kommunnivå medför 
en viss osäkerhet vad gäller den enskilde inflyttarens tillhörighet, både vad 
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gäller yrke och ekonomisk sektor. Det är exempelvis möjligt att en inflyttad 
arbetare från en industrialiserad landsbygdsförsamling var sysselsatt inom 
jordbrukssektorn. 

Tabell 4.12. Inflyttning till Malmberget 1897-1900 och Kiruna 1900-1903, 
fördélad enligt flyttningsförsamlingarnas socio-ekonomiska struktur. 

Män Kvinnor Totalt 
Soco-ekonomisk 
struktur N % N % N % 

Stad. 352 22,9 94 26,9 446 23,7 

Jordbruk. 253 16,5 62 17,8 315 16,7 

Jordbruks/Bland. 234 15,2 48 13,8 282 15,0 

Industri. 516 33,6 99 28,4 615 32,6 

Skogsbruk. 181 11,8 46 13,2 227 12,0 

Totalt 1536 100 346 100 1885 100 

Källa: Flyttningslängder. 

I tabell 4.12 presenteras den totala inflyttningen till malmfältssamhällena i 
åldersgrupperna från 15 år och uppåt, fördelad enligt utflyttningsförsamlingarnas 
socio-ekonomiska struktur. Av tabellen framgår att den högsta andelen 
inflyttande, 32,6 %, kom från industriförsamlingar på landsbygden. Även in
flyttningen från städer var tämligen hög. De båda nämnda kommungrupperna 
svarade för mer än 55 % av den sammanlagda inflyttningen under de år som 
här studeras. Beträffande övriga landsbygdsområden finner vi att inflyttningen 
från såväl församlingar med blandad ekonomisk struktur, som från renodlade 
jordbrukskommuner var av betydligt lägre omfattning än den från de förut 
nämnda miljöerna. Lägst frekvens uppvisas för de landsbygdsförsamlingar 
där skogsbruk utgjorde en viktig näring, vilket kan vara värt att notera då 
flertalet av dessa var belägna i det norrländska inlandsområdet. 

Beträffande de könsspecifika skillnaderna kan det konstateras att den kvinn
liga inflyttningen från städer var något högre i jämförelse med den manliga 
stadsflyttningen. Likaså var andelen kvinnliga flyttande från skogs- och 
jordbruksförsamlingar högre än den för männen, medan det motsatta förhål
landet gäller för bland- och industriförsamlingar. En möjlig tolkning av dessa 
olikheter i flyttningsmönster är att de inflyttande kvinnorna i något högre grad 
än männen kom från relativt närliggande landsbygdsområden. Vad gäller in
flyttningen från städer förefaller den generellt sett höga urbana rörligheten 
bland kvinnor, i viss mån avspeglas även i flyttningsmönstren för den här stu
derade industriregionen. 
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Den totalt sett låga inflyttningen från jordbruksområden medger en tolk
ning i linje med den tidigare diskuterade förekomsten av en rural-industriell 
barriär. Det är emellertid i sammanhanget viktigt att påminna om de tämligen 
ovanliga förutsättningarna för industrialisering och arbetskraftsrekrytering i 
malmfälten. Möjligheterna till rekrytering från närliggande områden var, av 
skäl som redan redovisats, begränsade. 

Tabell 4.13. Inflyttning till Malmberget 1897-1900 och Kiruna 1900-03, 
fördelad enligt flyttningsförsamlingarnas socio-ekonomiska struktur i 
utvalda svenska län. 

Län Stad Jordbruk.Jordbruk bl. Industri. Skogsbruk Totalt 

1 100 _ _ _ . 100 
17 9,1 13,6 43,9 12,1 21,2 99,9 
18 11,7 7,8 39,7 40,8 - 100 
19 23,5 6,2 5,5 64,8 - 100 
20 5,6 8,3 12,1 62,0 12,0 100 
21 12,5 5,5 53,9 21,9 6,2 100 
22 13,6 17,6 12,0 42,9 13,9 100 
23 16,0 24,0 12,0 22,7 253 100 
24 20,6 20,3 14,6 20,7 23,8 100 
25 29,5 16,3 6,4 36,7 11,1 100 
Övriga 21,9 37,3 22,4 18,4 - 100 

Källa: Flyttningslängder. Förklaring: (Sefigur 4.2) 

Betraktar vi inflyttningens fördelning enligt kommuntyper för respektive 
utflyttningslän, bekräftas den tidigare antagna intensiva rekryteringen från in
dustrialiserade områden i Norrland och Bergslagen. Även om det förelåg en 
generell överrepresentation av flyttande från industri- och biandkommuner på 
landsbygden, var detta mönster särskilt tydligt för de län där trävaruindustrin 
och bergsbruket var omfattande. Således utgick den avgjort största delen av 
flyttningen från Västmanlands-, Kopparbergs- och Örebro län från industria
liserade landsbygdskommuner. Ett liknande förhållande kan konstateras även 
för Västernorrlands län. I det senare fallet förekom dock en jämförelsevis hög 
utflyttning även från jordbruksområden. Beträffande inflyttningen från jordbruk
sområden kan det konstateras att denna i allmänhet var högre från 
norrlandslänen, med visst undantag för Norrbotten. Detta förhållande kan 
möjligen förklaras av variationer i industrialiseringsgrad mellan de respektive 
länen. Det faktum att utflyttningen till området från Västerbottens- och Jämt
lands län, vilken i det förra fallet var tämligen betydande, till stor del utgick 
från jordbruksområden, kan tolkas som att antagandet om en rural-industriell 



130 Familjen i gruvmiljö 

barriär i detta fall inte är helt giltig. Snarare förefaller det som om flyttninga
rna på mycket lång distans, från Bergslagen, Gävleborg och i viss mån Väster
norrland, tenderade att utgå från industriområden, medan bilden av rörligheten 
på kortare avstånd är mer spridd. Även från länen utanför de viktigaste 
rekryteringsområdena var inflyttningen från jordbruksområden betydande. En 
viktig särställning intar i detta fall inflyttningen från övriga delar av Norrbot
tens län, där inflyttningen från industriområden och städer var betydande. 

Det har redan i tabell 4.12 kunnat konstateras att inflyttningen från städer 
till malmfältsområdet var betydande. Även i detta fall kan vissa variationer 
mellan länen konstateras. Vid sidan av inflyttningen från Stockholms stad, 
vilken totalt sett representerade drygt 16 % av den sammanlagda urbana flytt
ningen, var stadsflyttningen mest frekvent från Västmanlands-, Norrbottens-
och Västerbottens län. I förstnämnda fall ligger förklaringen till stor del i en 
förhållandevis omfattande utflyttning från den västmanländska gruvstaden Sala. 
Den relativt höga inflyttningen från norrländska stadsmiljöer ger emellertid en 
indikation om vilken typ av urban rörlighet det här är frågan om. Vid sidan av 
Sundsvall, vilken i samband med sågverksindustrins uppsving vid mitten av 
1800-talet genomgick en period av snabb befolkningstillväxt, karaktäriserades 
flertalet av de norrländska kuststäderna av liten befolkning och svag tillväxt. 
Ytterligare ett undantag kan göras för Luleå, vars befolkning ökade markant 
vid slutet av seklet. Om vi håller oss till förhållandena i Norrbottens län har det 
redan tidigare kunnat konstateras att befolkningstillväxten i Kiruna och Malm
berget medförde att dessa samhällen på mycket kort tid kom att bli bland de 
största i länet. Industrialiseringen i malmfälten kan därför, ur ett utpräglat region
alt perspektiv bör tilläggas, sägas ha medfört att området blev en integrerad 
del i den urbaniseringsprocess som vid slutet av 1800-talet kom att beröra 
även de nordligaste delarna av Sverige. 

4.6. Inflyttning och kvarboende 

De avslutande analyserna i undersökningen av flyttningsmönstren i malmfäl
ten inriktas mot kvarboendegraden i miljön under det turbulenta industrialiserings
skedet vid sekelskiftet. Fokuseringen till den tidiga perioden i samhällsutveck
lingen motiveras främst av att befolkningsökningen då var mest intensiv. Dess
utom kan det, mot bakgrund av de resultat som presenterats, antas att själv
rekryteringen till industrin på den lokala nivån var betydande under det skede 
i utvecklingen som representeras av förhållanden på 1920-talet. 
Analysen av flyttningsrörelserna under den industriella expansionsfasen har 
kunnat visa på vissa urskiljbara mönster. Den största flyttningsgruppen ut
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gjordes av ensamflyttande män. Därefter följde, i storleksordning, inflyttande 
familjer och ensamflyttande kvinnor. De inflyttande var vidare som väntat till 
övervägande del tämligen unga. Flertalet av individerna i inflyttningskohorten 
återfanns i åldersbanden 15 till 35 år. När det gäller den sociala sammansätt
ningen förelåg, inte oväntat en mycket stark dominans av okvalificerade och 
kvalificerade arbetare. 

Beträffande flyttningens distans kunde vissa särskilt viktiga rekrytering
sområden urskiljas. En betydande andel av flyttningarna utgick från andra 
delar av Norrbottens län, då i synnerhet ifrån områden i och omkring Luleå 
stad. Övriga norrlandslän var också starkt representerade bland de inflyttande. 
Särskilt viktiga var i detta fall de industrialiserade regionerna längst kustområdet, 
bland vilka vi återfinner sågverksdistrikten i Västernorrland. En tredje ur 
rekryteringssynpunkt betydelsefull region var det mellansvenska bergslagsom
rådet, innefattande delar av Västmanlands, Örebro, Kopparbergs och 
Värmlands län. Huvuddelen av de inflyttande kom vidare från industri
församlingar på landsbygden och ifrån stadsmiljöer. 

Syftet här blir att söka fastställa vilka grupper inflyttande som uppvisar 
högst benägenhet att bli kvar i miljön. För att möjliggöra denna ansats har en 
mindre kohort omfattande 200 individer i åldrarna 15 år och uppåt utvalts 
slumpmässigt och följts under en tidsperiod av högst tio år, med början vid 
inflyttningstillfället. Undersökningen baseras på livsförloppsanalys och den 
händelse som i detta fall står i fokus är eventuell utflyttning från miljön. Den 
fråga som ställs rör därför snarast vilka individer som sannolikt är mest be
nägna att lämna samhällena. Utgångspunkten för indelningen av de enskilda 
individerna i analytiskt hanterbara grupper utgörs av de observerade mönster 
som tidigare beskrivits. Sålunda inriktas studien mot eventuella variationer i 
utflyttningsbenägenhet med avseende på kön, civilstånd, ålder vid inflyttning, 
social tillhörighet, tidigare socio-ekonomisk miljö samt flyttningsdistans defi
nierad som utflyttningslän. 

Könsfördelningen inom kohorten var 154 män och 46 kvinnor. Den pro
centuella fördelningen om 77 % män respektive 23 % kvinnor överensstäm
mer således tämligen väl med den som tidigare redovisats för den större 
inflyttningsgruppen. I fråga om civilstånd är förhållandet inom kohorten 132 
ogifta och 68 gifta, vilket ger ett procentuellt förhållande om 66 % ogifta mot 
34 % gifta. 
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Figur 4.14. Åldersstruktur. Inflyttningskohort. Kiruna och Malmberget. 
Procentuell fördelning. Män N = 154. Kvinnor N - 46 
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Källor: Flyttningslängder. Församlingsböcker. Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Åldersfördelningen inom kohorten framgår av figur 4.14. Även i detta fall 
kan en tämligen god representativitet konstateras i jämförelse med den totala 
inflyttningen vars åldersstruktur presenterats i figur 4.1. Såväl bland män som 
bland kvinnor föreligger en påtaglig dominans för åldrarna 15 till 34 år. Medel
åldern för kvinnorna i kohorten var något lägre än den för männen, 26,0 res
pektive 29,1. Åldersskillnaden mellan könen framstår än tydligare om vi ser till 
medianålder. Denna var för kvinnor 23,3 och för män 29,0. 

Tabell 4.14. Social struktur. Inflyttningskohort. 

N % 

Storföretagare. 0 -

Högre tjänstemän, akademiker. 1 0,6 

Småföretagare inom industri och handel. 4 2,5 

Lägre tjänstemän, affarsanställda, arbetsledare. 5 3,1 

Kvalificerade yrkesarbetare. 10 6,2 

Okvalificerade arbetare. 142 87,7 

Totalt 162 100,1 

Källa: Flyttningslängder. Församlingsböcker. Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 
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Den sociala strukturen inom kohorten, vilken presenteras i tabell 4.14, upp
visar inga överraskningar. I likhet med de generella förhållandena för inflytt
ningen under industrialiseringsfasen, domineras kohorten av individer vilka kan 
hänföras till gruppen okvalificerade arbetare. Inom denna grupp återfinns i 
huvudsak gruvarbetare och arbetare utan annan beteckning, vilka sammanta
get uppgick till 105 personer. Övriga fördelas tämligen jämnt mellan okvalifi
cerade arbetsuppgifter inom järnvägen, stenhuggeriarbeten samt kvinnliga 
yrken som sömmerska, strykerska och kokerska. De yrkesutbildade arbe
tarna uppgick till 6,2 %. Bland dessa finner vi i första hand kvalificerade arbe
tare inom järnvägen, representerade av lokförare, lokeldare och vaktpersonal, 
men även arbetare inom hantverkssektorn såsom snickare och murare. Över-
och medelklassgrupperna slutligen, uppgick sammanlagt till dryga 6 % varav 
de flesta var lägre tjänstemän och småföretagare. 

Tabell 4.15. Fördelning enligt flyttningsförsamlingarnas socio-ekonomiska 
struktur. Inflyttningskohort. 

Socioekonomisk struktur N % 

Stad 49 24,5 
Jordbruk 43 21,5 
Jordbruks/ Bland. 33 16,5 
Industri 58 29,0 
Skogsbruk 17 8,5 

Källa: Flyttningslängder. Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Utflyttningsförsamlingarnas socio-ekonomiska struktur bland individerna i 
kohorten uppvisar även likheter med den för inflyttningsgruppen 1897-1903. 
Undantagen är att jordbruksförsamlingar är högre representerad i kohorten, 
samtidigt som andelen inflyttande från skogsbruksdominerade områden är något 
lägre. Beträffande fördelningen på utflyttningslän så kom 51 % av kohort
medlemmarna från Norr- och Västerbotten. Inflyttningen från återstående 
norrlandslän uppgick till 12 %. Bergslagsområdet, Västmanlands, Örebro, 
Kopparbergs och Värmlands län, representerade 26,5 % av individerna i 
kohorten. Resterande 10,5 % kom från övriga Sverige. 

Analysen av kvarboendegraden i miljön baseras på Cox- regressionsana
lys, där den proportionella risken för att en specifik händelse skall inträffa 
under en bestämd tidsperiod kan bedömas. Vad analysen kan säga oss är 
således om och i vilken utsträckning benägenheten till utflyttning från miljön 
varierar beroende på de individuella karatäristika som inkluderats i modellen. 
Urvalet av de kriterier som utgör bakgrundsvariabler vid analysen baseras på 
vissa hypoteser. 
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Mot bakgrund av den ensidiga industriella strukturen i miljön, samt på grund 
av den starka dominansen av arbetargrupperna i den sociala strukturen, kan 
det antas att inkomstmöjligheterna för män generellt sett var bättre än för 
kvinnor. Av detta följer att vi bör kunna förvänta oss en högre kvarboendegrad 
bland inflyttande män. Detta förhållande torde i första hand gälla ensamflyttande 
personer, men kan även tänkas ge utslag vid en analys av kohorten som hel
het. 

Beträffande civilståndet hos de inflyttande har familjeflyttning kunnat kon
stateras ha en allmänt sett rörelsedämpande effekt.38 Det kan således antas 
att benägenheten för utflyttning var högre hos ogifta, av vilka flertalet var 
ensamflyttande, än den var bland de gifta migranterna. Beträffande civilståndet 
kan det vidare tänkas föreligga ett visst samband med variabeln för ålder vid 
inflyttning. Sannolikheten för att en individ var gift vid inflyttningstillfället torde 
vara högre i de övre åldersbanden. Tillsammans med tidigare påvisade resul
tat vilka pekar mot att rörligheten allmänt sett var högst för individer i åldrarna 
15 till 24 år, medger detta förhållande ett antagande om högre utflyttning i de 
lägre åldrarna.39 

Betydelsen av social tillhörighet är något svårare att bedöma på förhand. 
A den ena sida torde det starka sambandet mellan inflyttning och arbetskrafts
rekrytering till gruvindustrin kunna medföra en förhållandevis hög kvarboende
grad bland arbetargrupperna. Det faktum att i första hand gruppen okvalifice
rade arbetare numerärt sett var mycket pekar mot ett motsatt förhållande. I 
den händelse en inflyttad arbetare inte gavs anställning för längre tid i gruvin
dustrin, återstod antagligen inga andra alternativ än att flytta från miljön. I 
detta avseende kan anställningsförhållandena för högre och lägre tjänstemän 
ha varit förmånligare. 

När det gäller de inflyttandes socio-ekonomiska ursprungsmiljö kan denna 
variabel delvis tolkas som ett mått på förutsättningen till anpassning i malmfält
ens industrisamhällen. Begreppet rural-industriell barriär har diskuterats tidi
gare. Därvid konstaterades att termens relevans i samband med arbetskrafts-
rekrytering och inflyttning i malmfaltsmiljön kan ifrågasättas. Det är däremot 
tänkbart att såväl möjligheterna till längre anställning inom gruvindustrin, som 
förutsättningarna för anpassningen till industrimiljön var bättre för individer 
med tidigare erfarenheter från industriella och urbana områden. Vi kan hypo
tetiskt anta att risken för tidig utflyttning var högre för individer från jordbruks
miljöer än den var för dem från övriga områden. Beträffande inflyttande från 
landsbygdskommuner dominerade av skogsbruk är skillnaderna i nämnda av
seenden mindre påtagliga. I det senare fallet finns dock andra faktorer att 
beakta. Till att börja med var en hög andel av de skogsbrukskommuner vari
från inflyttningen till malmfälten utgick lokaliserade till Norrbottens län, varför 
dessa kan betecknas som geografiskt sett relativt närliggande områden. Dess
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utom torde de på 1890-talet vikande konjunkturerna för trävaruindustrin även 
haft viss inverkan på sysselsättningen i de regioner i Norrlands inland där 
skogsbruk utgjorde en viktig näring. 

Variabeln för de län varifrån de inflyttande kom är medtagen som ett, låt 
vara något inexakt, mått på avståndsfaktorns betydelse för kvarboendegraden. 
Indelningen av variabeln i fyra kategorier baseras på inflyttningsfrekvensen 
på både den generella nivån och den för kohorten. Länsgrupp 1 innefattar 
flyttande från Norrbottens och Västerbottens län. Kategori 2 representerar 
individer från övriga norrländska län. Grupp 3 utgörs av inflyttande från 
bergslagslänen Västmanlands, Örebro, Kopparbergs och Värmlands län. Läns
grupp 4 slutligen representerar inflyttande från övriga Sverige. Variabeln för 
utflyttningslän har även inkluderats i modellen i syfte att söka komplettera och 
värdera betydelsen av de inflytandes socio-ekonomiska ursprung. Detta gäl
ler i första hand i fråga om landsbygdskommuner dominerade av skogsbruk, 
vilka i huvudsak återfinns i Norrlands inland, varför avståndsfaktorn som re
dan nämnts kan vara av betydelse för utfallet av analysen. 

Tabell 4.16. Cox-regressionsanalys av utflyttning inom tidsintervallet 0 
till 10 år med början vid inflyttningstillfället. 

Variabel B Sig ExpB 
Kön Baseline "kvinnor" 

Män -0,554 0,062 0,575 
Civilstånd Baseline "Gift" 

Ogift 0,262 0,364 1,300 
Ålder vid inflyttning. Baseline ">30" 

15-29 0,262 0356 1,300 
Socialgrupp Baseline "6" 0,032 

1-4 0,443 0,337 1,558 
5 1,103 0,011 3,012 

Utflyttningskommunens 
socio-ekonomiska struktur. Baseline "Skogsbruk 0,017 

Stad 1,528 0,015 4,608 
Jordbruk 1,897 0,002 6,665 
Bland 1,185 0,063 3,269 
Industri 1,250 0,048 3,492 

Utflyttningslän Baseline"24-25" 0,479 
21-23 0,187 0,583 1,206 
17-20 0,430 0,130 1,537 
1-16 -0,016 0,965 0,985 

Resultatet av analysen presenteras i tabell 4.16. Går vi igenom utfallet för 
varje variabel kan det till att börja med konstateras att hypotesen om en högre 
kvarboendegrad bland män förefaller stämma. Som framgår av kolumnen B 
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var risken för utflyttning lägre för män i relation till den för kvinnor. Den 
statistiska signifikansen är dock inte särskilt hög, endast på 10 % nivå. Med 
denna reservation pekar resultatet ändå på tydliga skillnader i kvarboende 
mellan könen, vilket framgår vid en grafisk presentation av utfallet. (Figur 
4.15.) 

Figur 4.15. Proportionell variation i kvarboendegrad. Kön 
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När det gäller skillnader i utflyttningsbenägenhet beroende på civilstånd 
ger analysen inte signifikant resultat. Utfallet pekar mot en något högre ut
flyttning bland individer som var ogifta vid inflyttningstillfället, men resultatet 
kan som nämnts inte säkerställas statistiskt. Ett liknande förhållande gäller för 
variationer mellan inflyttande inom olika åldersgrupper. De uppmätta skillna
derna indikerar en högre risk för utflyttning för den lägre åldersgruppen, men 
även i detta fall är signifikansen mycket låg. 

Analysen visar däremot på tydliga sociala variationer i kvarboendegrad. 
Såväl gruppen kvalificerade arbetare som personer inom över- och medel
klass uppvisar en högre benägenhet att lämna miljön än de okvalificerade 
arbetarna. I dessa fall är dessutom signifikansen avsevärt högre än den för 
variationer i ålder respektive civilstånd. Som framgår av tabell 4.16 ligger 
signifikansen på 5 % respektive 10 % nivån. Utflyttningen tycks varit särskilt 
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hög bland de yrkesutbildade arbetarna, jämfört med den för okvalificerade 
arbetare. Något lägre var den för över- och medelklassgruppen, med även i 
detta fall kan en påtaglig skillnad gentemot arbetargruppen konstateras. 

Figur 4.16. Proportionell variation i kvarboendegrad. Social tillhörighet. 
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De sociala variationerna i kvarboendegrad illustreras grafiskt i figur 4.16. 
Skillnaderna mellan grupperna i fråga om risk för utflyttning är tydlig och 
uppkommer på ett tidigt stadium under den undersökta tidsperioden. Av figu
ren framgår vidare att mönstret för arbetargruppen avviker markant från det 
för både yrkesutbildade arbetare och de övre samhällsgrupperna. 

Som tidigare diskuterats var de sociala variationerna i kvarboendegrad något 
svårare att hypotetiskt förutse än exempelvis dem för kön och civilstånd. Det 
är således något överraskande att analysen i detta avseende gav tydliga ut
slag. Särskilt vad gäller skillnaderna mellan kvalificerade och okvalificerade 
arbetare är skillnaderna klart signifikanta. Detta förhållande kan ses som en 
indikation på att tillgången på arbetstillfällen för den senare gruppen var till
räcklig för att tillgodose en stor andel av de inflyttande. Det bör även beaktas 
att denna grupp innefattar gruvarbetarbefolkningen. Tidigare presentationer 
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av variationer i löneläge mellan olika arbetargrupper har visat att gruvarbetarnas 
löner var avsevärt högre än dem för andra arbetargrupper, de yrkesutbildade 
arbetarna inräknade. De arbetare som anställdes inom gruvhanteringen kan 
av den anledningen ha varit mer benägna att stanna i miljön än övriga yrkes
grupper. 

Figur 4.17. Proportionell variation i kvarboendegrad. Socio-ekonomisk 
ursprungsmiljö. 
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Beträffande den variabel i analysen där variationer i socio-ekonomiskt ur
sprung behandlas, kan också tämligen tydliga och signifikanta resultat konsta
teras. Särskilt tydligt var utfallet i fråga om inflyttande från jordbruksområden, 
vilket kan utläsas av figur 4.17. Kvarboendegraden bland dessa var avsevärt 
lägre än den för övriga grupper. Högsta benägenhet att stanna i miljön uppvi
sas däremot för inflyttande från landsbygdsområden dominerade av skogs
bruk. Beträffande dessa kan som tidigare antytts det faktum att flertalet kom
muner av denna karaktär var lokaliserade inom relativt sett korta avstånd från 
malmfältens gruvsamhällen vara av visst förklaringsvärde. Mot bakgrund av 
nedgången för trävaruindustrin på 1890-talet torde vidare sysselsättnings
möjligheterna i Norr- och Västerbottens inlandskommuner, från vilka flertalet 
av de inflyttande inom denna kategori kom, vara begränsade. Den expansiva 
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arbetsmarkanden i malmfälten kan, i kombination med de goda förtjänst
möjligheterna inom gruvindustrin, ha bidragit till en hög kvarboendegrad bland 
inflyttande från skogsbruksdominerade inlandsområden. I fråga om kvar
boendegrad placerar sig inflyttande från övriga kommuntyper mellan de båda 
ytterligheter som representeras av jord- respektive skogsbruksområden. 
Benägenheten att utflytta var ungefär densamma för individer från industria
liserade och delvis industrialiserade församlingar. Utflyttningen bland perso
ner från städer slutligen, var något högre än för de båda förut nämnda katego
rierna. 

Utfallet av analysen av variationer i utflyttning beroende på socio-ekono-
misk ursprungsmiljö ger en indikation om att avståndsfaktorn kan ha varit av 
betydelse för kvarboendegraden. Detta förhållande kan dock ej bekräftas på 
ett entydigt sätt, om vi betraktar utflyttningslänet som ett mått på flyttningsav
ståndets betydelse. Analysresultatet som presenterats i tabell 4.16 antyder 
visserligen en högre kvarboendegrad bland inflyttande från Norr- och Väster
botten jämfört med flertalet övriga, men resultaten för denna variabel är inte 
signifikanta. Det mest tydliga utfallet av undersökningen av den geografiska 
och socio-ekonomiska ursprungsmiljöns betydelse för den fråga som här be
handlats är att inflyttande från renodlade jordbruksområden har haft lägst be
nägenhet att stanna i gruvmiljön för en längre tid. Detta förhållande kan ha 
berott på att personer från jordbruksområden hade svårast att anpassa sig till 
förhållandena i gruvsamhällena. Denna tolkning ligger i viss mån i linje med 
diskussionen rörande förekomsten av en rural-industriell barriär. Det kan å 
andra sida förhålla sig så att personer med tidigare erfarenhet av skogs- eller 
industriarbete, av vilka flertalet kan antas inflyttat från industriförsamlingar 
och städer, var mest attraktiva på den lokala arbetsmarkanden. 

4.7. Slutdiskussion 

Denna studie av migrationsmönster och kvarboendegrad i de norrbottniska 
malmfälten har utgått från tre övergripande frågekomplex. Det första berörde 
flyttningens struktur med avseende på kön, ålder, familjestruktur och sociala 
tillhörighet. Därefter analyserades flyttningarnas riktning och distans på läns-
och församlingsnivå. I samband med den senare undersökningsnivån studera
des även inflyttningen under industrialiseringsfasen med utgångspunkt i 
utflyttningsförsamlingarnas socio-ekonomiska struktur. Avslutningsvis analy
serades variationer i kvarboendegrad i miljön med avseende på kön, civil
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stånd, inflyttningsålder, social tillhörighet, socio-ekonomisk ursprungsmiljö samt 
distans. Denna analysdel baserades på en inflyttningskohort bestående av 
inflyttande under industrialiseringsperioden vid sekelskiftet 1900. 

En inledande översiktlig studie av flyttningsintensitetens förändringar un
der perioden 1880-1939 visade att industrialiserings- och expansionsfasen i 
malmfälten kännetecknades av mycket höga omflyttningstal. Delvis på grund 
av att folkmängden i området var relativt låg före industrialiseringen var 
flyttningsintensiteten under expansionsfasen mycket hög, även i jämförelse 
med den för andra tidiga industrimiljöer. Flyttningsvinsterna var under denna 
period betydande. Den kraftiga inflyttningen åtföljdes vidare av förhöjd extern 
rörlighet, vilken främst kan förklaras av ökad emigration till Nord- och under 
en kortare period Sydamerika. Perioden med hög flyttningsintensitet och kraf
tiga flyttningsvinster var tämligen kortvarig och koncentrerades till 
industrialiseringsfasen från 1890 fram till slutet av 1910-talet. Redan på 1920-
talet kunde en avmattning i den geografiska rörligheten konstateras. Mot bak
grund av dessa observationen inriktades de fördjupade analyserna av migra-
tionen mot två tidsperioder. Den första behandlande industrialiseringsfasen 
och baserades på in- och utflyttningar åren 1897-1906. Den andra delperioden 
koncentrerades till rörligheten under avmattningsfasen under tidigt 1920-tal 
och utgick från registrerade flyttningar åren 1919-21. 

Beträffande flyttningsmönstren under industrialiseringsperioden kunde en 
stark dominans av ensamflyttande män konstateras. Denna grupp represen
terade ungefär 45 % av såväl in- som utflyttande medan motsvarande andel i 
fråga om familjeflyttning uppgick till drygt 36 %. Lägst representerade var de 
ensamflyttande kvinnorna vilka uppgick till drygt 18 % bland både in- och 
utflyttarna. När det gäller åldersstrukturen kunde en påtaglig koncentration till 
åldersbanden 15 till 39 år konstateras. I detta fall förelåg vissa skillnader mel
lan könen. Åldersfördelningen bland in- och utflyttande kvinnor visade att en 
majoritet av dessa var i åldrarna 15 till 29 år, medan flertalet män återfanns i 
åldrarna 20 till 39. Den sociala strukturen dominerades under industrialiserings
fasen av okvalificerade och kvalificerade arbetare. Dessa båda grupper upp
gick till drygt 87 % av de inflyttande till Malmberget och närmare 81 % av 
inflyttningen till Kiruna. 

Vid analysen av in- och utflyttningsfälten på läns och församlingsnivå kunde 
till att börja med konstateras att såväl in- som utflyttningen till största delen 
berörde fyra viktigare områden: 

1. Församlingar i Norrbottens län, i första hand Luleå, Nederluleå och Över
luleå. 
2. Delar av Västerbottens och Jämtlands län, med viss koncentration till kust
områdena och, i Jämtlands fall, Östersund. 
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3. Delar av Västernorrlands och Gävleborgs län, då i synnerhet församlingar 
i den industrialiserade kustregionen. 
4. Vissa församlingar i Bergslagen, i första hand i Västmanlands, Örebro och 
Kopparbergs län. 

Därutöver var flyttningsrörelserna från och till Stockholms stad av bety
delse. Inflyttningen från stadsmiljöer var även generellt sett tämligen stor un
der industrialiseringsfasen. Den uppgick till närmare 24 % av den totala in
flyttningen under denna period. Mest omfattande var dock flyttningar från 
industrialiserade församlingar på landsbygden, vilken omfattade nära 34 % av 
den sammanlagda rörligheten. 

Ytterligare ett viktigt resultat av undersökningen rörande flyttningsfälten 
var att dessa uppvisade en påtaglig konstans både i fråga om distans och över 
tid. Även om flyttningsfrekvensen på längre distanser var något större under 
industrialiseringsfasen än på 1920-talet, var spridningsbilden på församlings
nivå överraskande likartad under båda undersökningsperioderna. Väljer vi att, 
i enlighet med Hägerstrand tes, definiera flyttningsfält som en indikator på ett 
områdes geografiska kontaktnät är detta resultat viktigt. Informationsfält av 
denna karaktär kan vara av betydelse även vid spridningen av normer och 
värderingar. 

Vid sidan av att flyttningsfälten uppvisade tydliga likheter vid båda de un
dersökta tidsperioderna, kan vissa skillnader i migrationens struktur konstate
ras mellan sekelskiftet och 1920-talet. Under den senare fasen utjämnades 
könsfördelningen bland de ensamflyttande, samtidigt som familjeflyttningen 
minskade något i omfattning. Denna utveckling kan dels förklaras av att 
arbetskraftsrekryteringen till industrin vid denna tid i högre grad kunde tillgo
doses genom självrekrytering. Samtidigt är det möjligt att arbetsmarknaden 
för kvinnor förbättrades över tid, som en följd av tillväxten inom sektorer som 
skolväsende och sjukvård. Även könsskillnaderna i fråga om ålder uppvisar 
en viss minskning i förhållande till den tidigare undersökningsperioden. Skill
naden i medelålder mellan män och kvinnor var under expansionsfasen 4,1 år 
medan den på 1920-talet minskat till 2,2. Denna förändring kan tolkas som att 
en högre andel av de flyttande kvinnorna var verksamma i yrken som krävde 
utbildning, såsom lärarinnor och sjuksköterskor. 

Den avslutande analysdelen i denna migrationsstudie inriktades mot 
kvarboendegraden bland inflyttande under den expansiva industrialiserings
fasen. Undersökningen baserades på en longitudinellt upplagd kohortstudie, 
där 200 inflyttande individer följdes i miljön under en tidsperiod vilken som 
mest uppgick till tio år med böljan vid inflyttningsdatum. Vid analysen tilläm
pades Cox-regressionsanalys, där den proportionella risken för en specifik 
händelse, i detta fall utflyttning, skall inträffa inom ett förutbestämt tidsinter
vall. 
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Analysen gav godtagbart signifikanta resultat för tre av de valda variab
lerna. Det visades att sannolikheten för utflyttning från miljön var högre för 
kvinnor än för män. Detta resultat överensstämde väl med vad som kunde 
förväntas, mot bakgrund av förhållandena på såväl den lokala arbetsmarkna
den som ifråga om social struktur. Den sociala grupp som uppvisade högst 
kvarboendegrad var de okvalificerade arbetarna. Utfallet, vilket således för
stärker bilden av en stark dominans av denna samhällsgrupp i den lokala kon
texten, kan delvis betraktas mot bakgrund av de goda förtjänstmöjligheterna 
inom gruvindustrin. Den högsta signifikanta risken för utflyttning bland samt
liga kategorier i analysen redovisades för inflyttande från jordbruksområden. 
Detta senare resultat ger ett stöd för antagandet om förekomsten av ett mot
stånd bland jordbruksbefolkningen att söka permanent sysselsättning inom in
dustrin, trots att lönerna där i allmänhet översteg dem inom jordbrukssektorn. 
En alternativ tolkning är emellertid att personer med tidigare erfarenhet av 
industriarbete var mest attraktiva på den lokala arbetsmarknaden och därför 
lättare kunde erhålla långvarig sysselsättning i miljön. 

Vid en internationell jämförelse kan vi här konstatera vissa skillnader mel
lan gruvområdet i Norrbotten och dem på kontinenten, Storbritannien och 
Nordamerika. I Ruhrområdet och Luxemburg har visats att inflyttnings
frekvensen avtog i relation till distansen. Huvuddelen av flyttarna kom här, 
med undantag för en viss extern rekrytering i Ruhr, från förhållandevis närlig
gande områden. Av skäl som redan diskuterats förelåg inte ett liknande möns
ter i den miljö som här studeras. Ytterligare en betydelsefull skillnad jämfört 
med Brittiska och Nordamerikanska förhållanden ligger i att huvuddelen av de 
inflyttande till Kiruna och Malmberget kom från områden som redan berörts 
av industrialiseringen, och inte från renodlade landsbygdsdistrikt. Detta se
nare faktum kan visa sig vara betydelsefullt i samband med påföljande analy
ser av familjebildning och fertilitet, då den rurala bakgrunden hos gruvarbe
tare i Storbritannien och USA anförts som en förklaring till fruktsamhets-
mönstren i dessa miljöer. 



5 

Familjebildning och hushålls struktur 

I detta avsnitt behandlas familjebildning och hushållsstruktur samt dessas för
ändring över tid. De konkreta frågeställningarna i undersökningen rör dels 
nuptialiteten med avseende på giftermålsfrekvens, vigselålder samt giftermåls
mönster med hänsyn till social respektive geografisk tillhörighet och ursprung. 
Dessutom behandlas förändringar i hushålls- och familjestruktur för perioden 
1900-1920. Beträffande den senare studien analyseras utvecklingen på den 
strukturella nivån med utgångspunkt i data hämtade från folkräkningarna 1900, 
1910 och 1920.1 syfte dels att belysa giftermålsmönstret samt att söka fånga 
de dynamiska aspekterna på familjestrukturen förändring, presenteras även 
en analys av två giftermålskohorter. Dessa bygger på familjerekonstitutioner 
av giftermål ingångna åren 1897-1903 respektive 1918-1922. Tidsperioderna 
är i detta fall valda i syfte att studera förhållanden dels under det dynamiska 
industrialiseringsskedet, och dels under den mer stabila perioden vid tiden för 
åren runt 1920-talets böljan. 

Kohortstudien avses vidare ge en bild av longitudinella förändringar i familje-
och hushållsstorlek, detta framförallt under den dynamiska industrialisering
sperioden. Särskild hänsyn tas till förhållandet mellan generationerna. Kon
kret innebär detta att en analys företas av tidpunkt och anledning för barns 
lämnande av föräldrahushållet samt den eventuella observerbara förekom
sten av utvidgade familjer. Utvidgade familjer definieras som familjer där 
gifta barn för längre eller kortare tid bor kvar i föräldrahushållet. 
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5.7. Giftermålsfrekvens och vigselålder 

I föregående avsnitt kunde det slås fast att migrationen var av avgörande 
betydelse för förståelsen av utvecklingen i malmfältssamhällena Kiruna och 
Malmberget under hela den undersökta tidsperioden. Mot bakgrund av områ
dets geografiska läge var flyttningsrörelserna av tämligen självklara skäl sär
skilt viktiga under den tidiga samhällsbyggnadsfasen i regionen. Även de un
der den senare delen av undersökningsperioden observerade strukturella och 
geografiska förändringarna i migrationsmönstren, torde emellertid med alla 
sannolikhet ha haft en viss påverkan på förhållanden under denna den mer 
stabila fasen i samhällsutvecklingen. 

Rekryterings- och migrationsmönster har i tidigare forskning framhållits 
som en väsentlig faktor vid förklaringen till den karaktäristiska demografiska 
utvecklingen. Utgångspunkterna har härvid varit att förhållanden på den lo
kala arbetsmarknaden i gruvmiljöer medfört en kraftig inflyttning av ensam
stående män, vilket i sin tur bidragit till att skapa en ojämn könsfördelning. 
Den manliga övervikten vad gäller könsfördelning har vidare visat sig bidra 
till en hög andel gifta kvinnor och en relativt låg kvinnlig giftermålsålder.1 Med 
ledning av vad vi kunnat konstatera beträffande migrationsmönstren i de 
Norrbottniska malmfälten finns därför anledning att anta att industrialiseringen 
vid sekelskiftet medförde betydande förändringar med avseende på köns
fördelningen i området. Som tydligt framgår av tabell 5.1 kan en sådan för
ändring konstateras. 

Tabell 5.1. Könsfördelning i Gällivare och Jukkasjärvi församlingar 1880-
1930. Antal män /100 kvinnor. 

År Gällivare Jukkasjärvi Riksgenomsnittet 

1880 100 99 94 
1890 110 103 94 
1900 115 104 95 
1910 109 117 96 
1920 104 109 96 
1930 105 106 97 

Källa: SCB-Summariska folkmängdsredogörelser. Historisk Statistik för Sverige. Vol. I. 

Vid tiden omedelbart före den industriella expansionen i områdena var 
fördelningen mellan män och kvinnor i både Gällivare och Jukkasjärvi för
samlingar i det närmaste jämn. Redan år 1890, då den gruvindustriella ut
vecklingen ännu var av tämligen blygsam omfattning, ökade dock den propor
tionella andelen män inom befolkningen i Gällivare församling till 110 män mot 
100 kvinnor. I syfte att närmare ringa in konsekvenserna av rekryterings
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mönstren till den expanderande gruvhanteringen, kan det vara lämpligt att 
redogöra för förhållandena i de områden av församlingen som direkt berör
des av industrialiseringen. Könsfördelningen i nämnda områden, vilka år 1890 
administrativt tillhörde Gällivare kyrkby, var som väntat mer ojämn än den för 
församlingen som helhet. Fördelningen på den totala nivån var här 141 mot 
100. Än mer extremt blir förhållandet i det fall vi enbart ser till den ogifta 
befolkningen i åldrarna 20 till 40 år. Antalet män inom denna kategori var 153 
mot endast 35 kvinnor, vilket innebär ett procentuellt förhållande av 81,4% 
män mot 18,6% kvinnor.2 På församlingsnivå fortsatte ökningen av andelen 
män under den intensiva industrialiseringsfasen på 1890-talet och kulmine
rade vid tiden för sekelskiftet, då proportionen uppgick till 115 mot 100.1 
Jukkasjärvi församling, där industrialiseringen inleddes först vid sekelskiftet, 
var förändringarna under 1800-talets sista decennier marginella. Det är i detta 
fall först år 1910 som resultaten av rekryterings- och flyttningsmönstren kan 
avläsas tydligt. Obalansen i könsfördelningen var i Jukkasjärvi församling vid 
denna tid till och med något högre än den i Gällivare vid sekelskiftet. Då de i 
figur 5.1 presenterade resultaten representerar den totala befolkningen i res
pektive församling kan det, med utgångspunkt i tidigare resonemang, förvän
tas att obalansen i könsfördelningen som generellt sett var än mer påtaglig för 
den ogifta delen av den vuxna befolkningen. 

Betraktar vi utvecklingen under den senare delen av undersökningsperio
den framgår att den kraftiga obalansen i könsfördelningen utjämnades påfal
lande tidigt. Redan på 1920-talet var fördelningen i Gällivare 104 män per 100 
kvinnor. I Jukkasjärvi kvarstod den eftersläpning i utveckling som redan kon
staterats, men även här minskade skillnaderna successivt. Beträffande denna 
utveckling i könsfördelning på församlingsnivå kan ett visst samband till re
dan fastställda förändringar i migrationsmönster föreligga. Den senare delen 
av undersökningsperioden karaktäriserades av generellt sett minskad geo
grafisk rörlighet. I föregående avsnitt visades dessutom att den under 
industrialiseringsskedet kraftiga inflyttningen av ensamstående män redan på 
1920-talet avtagit i omfattning. Den minskade turbulensen i miljön kan såle
des ha inverkat på den proportionella fördelningen mellan män och kvinnor. 
Det bör emellertid påpekas att någon total utjämning aldrig ägde rum under 
den tid som här behandlas. En viss obalans i manlig favör förelåg även vid 
början av 1930-talet, vilket kan ses som en indikation om att inverkan av den 
industriella strukturen kvarstod även i ett längre perspektiv om än i mindre 
dramatisk omfattning. 

Den utveckling motsvarande den som beskrivits har observerats tidigare i 
industriella områden med likartade produktionsstrukturella villkor. Ett för det 
aktuella analysområdet närliggande exempel är de regioner i norra Sverige 
som berördes av sågverksindustrins expansion från mitten av 1800-talet. In
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dustrialiseringen i sågverksdistriktet kring Sundsvalls stad medförde ett mans
överskott, särskilt bland befolkningen i de yngre åldrarna. Likartade tenden
ser har redovisats i internationella forskningsresultat hämtade från skilda mil
jöer i Europa och Nordamerika.3 

Ytterligare ett kännetecknande drag för inflyttningsmönster i samband med 
arbetskraftsrekrytering är en viss övervikt av migranter i de yngre arbets
föra åldersbanden. Detta förhållande var i hög grad rådande under 
industrialiseringsfasen i malmfältens samhällen. De demografiska förhållan
den som direkt kan härledas till migrationsmönstren, nämligen en dominans i 
lokalbefolkningen samt en tämligen ung åldersprofil, har i tidigare forskning 
visats medföra dels en intensiv familjebildning och dels en sänkning av fram
förallt den kvinnliga giftermålsåldern. Ett liknande förhållande kan observe
ras även i det område som här studeras. 

Tabell 5.2. Allmänna giftermålstalen för Gällivare och Jukkasjärvi för
samlingar, samt riksgenomsnittet 1880-1919. 

Period Gällivare Jukkasjärvi Riksgenomsnittet 

1880-84 6,3 4,9 6,4 
1885-89 8,6 6,8 6,2 
1890-94 9,1 6,8 5,8 
1895-99 13,9 8,3 6,1 
1900-04 12,8 12,5 6,0 
1905-09 9,0 13,0 6,1 
1910-14 8,1 9,0 5,9 
1915-19 6,9 7,8 6,3 

Källa: Vigsellängder. SCB-Summariskafolkmängdsredogörelser. Historisk statistik för Sverige, 
Vol 1. Befolkning. Tab. 2. s 36-47. (Stockholm 1955) 

De allmänna giftermålstalen för malmfältsområdet från 1880-talets början 
fram till 1919 redovisas i tabell 5.2. Industrialiseringsfasen kännetecknades 
av en markant intensifiering av giftermålsfrekvensen. Det är vidare påfal
lande att den kraftigaste ökningen i nuptialitet tydligt sammanföll med de mest 
expansiva perioderna i de båda församlingarnas samhälls- och befolkningsut
veckling. För Gällivare församlings vidkommande uppvisas de högsta nivå
erna under åren kring sekelskiftet 1900, då äktenskapsfrekvensen ökade från 
6,3 åren 1880-84 till 13,9 under perioden 1895-99.1 Jukkasjärvi inföll motsva
rande förändring under 1900-talets första decennium. Ställs detta resultat i 
relation till den i föregående avsnitt redovisade utvecklingen av netto-
migrationen, förefaller intensiteten i giftermålsfrekvens påfallande väl följa 
nettoinflyttningens förändring öven den undersökta tidsperioden. Det bör även 
framhållas att de högsta giftermåltalen var starkt koncentrerade till den tidiga 
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industrialiseringsperioden. Därefter avtog de i tämligen snabb takt, för att vid 
slutet av 1920-talet närma sig riksnivån. Denna utveckling överensstämmer 
väl med forskningsresultat hämtade från såväl internationella industrimiljöer 
som från de norrländska sågverksdistrikten, varför det tycks kunna hävdas 
att observationerna representerar ett för industriella expansionsområden ge
nerellt mönster.4 

Tidigare nämndes att såväl nationell som internationell forskning kunnat 
påvisa ett samband mellan arbetskraftsrekrytering, könsfördelning i lokal
samhället och giftermålsålder. Beträffande förändringar i giftermålsålder i 
samband med industriell utveckling kan även vissa på teoretiska grunder 
motiverade förklaringar framhållas. I enlighet med moderniseringsteorin an
tas utvecklingen mot det industriella samhället ha medfört förändrade gifter
målsmönster. Övergången till industriellt lönearbete medförde att tillgång till 
fast egendom, i första hand i form av brukbar jord inte längre var av bety
delse för familjen ur försöijningssynpunkt. Detta förhållande förutsattes med
föra dels ett relativt sett ökat mått av frihet vid val av giftermålspartner och 
dels att äktenskap kunde ingås i yngre år än som var vanligt i agrara miljöer. 
Dessa antaganden har till viss utsträckning reviderats. Giftermålsmönstren i 
det tidiga industrisamhället varierade beroende på lokalsamhällets industri
ella och sociala struktur, samt mellan olika samhällsgrupper. I det fall vi riktar 
intresset mot 1800-talet och det tidiga 1900-talets arbetarbefolkning har det 
tydligt visats att betydande variationer förelåg beroende på arbetsmarknads
förhållanden. I stadsmiljöer där efterfrågan på kvinnlig arbetskraft var hög 
och där det i allmänhet förelåg ett betydande kvinnoöverskott, var det exem
pelvis tämligen vanligt med utomäktenskaplig samlevnad. Kännetecknande 
för vissa textil-industriella områden var att unga kvinnor, i detta fall i kraft av 
förpliktelser gentemot föräldrahushållet, gifte sig tämligen sent.5 

Tabell 5.3. Medelvigselåldem vid första giftet. Gällivare och Jukkasjärvi 
församlingar 1880-1909, samt riksgenomsnittet. 

Gällivare Jukkasjärvi Riket 
Period Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

1880-84 28,9 26,6 30,5 29,5 28,5 26,8 
1885-89 29,1 26,6 31,9 26,8 
1890-94 29,3 25,8 30,2 26,2 28,8 26,8 
1895-99 29,1 25,3 30,2 26,2 
190004 29,1 25,1 29,8 25,1 28,7 26,4 
1905-09 28,9 24,9 28,7 24,7 
1910-14 28,8 24,7 28,7 24,8 29,1 26,5 
1915-19 28,7 24,8 28,8 24,7 

Källa: Vigsellängder. Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. Befolkningsutvecklingen under 
250 år. SCB. Demografiska rapporter 1999:2 
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Medelvigselåldern för första gången gifta i Gällivare och Jukkasjärvi pe
rioden 1880-1909 presenteras i tabell 5.3. Vi kan här slå fast att något gene
rellt samband mellan industrialisering och sjunkande manlig giftermålsålder ej 
tycks föreligga i detta område. Medelvigselålder för män låg i båda försam
lingarna på en tämligen likartad nivå som den för riket som helhet. I Gällivare 
församling ökade den manliga medelvigselåldern, låt vara i blygsam omfatt
ning. Först mot slutet av undersökningsperioden infaller en viss nedgång i 
mannens giftermålsåldern, särskilt i Jukkasjärvi. Det bör i sammanhanget 
påpekas att området inte är helt representativt för jordbruksområden i egent
lig mening, men en liknade utveckling har observerats även i regioner där den 
förindustriella strukturen var mer utpräglat agrar.6 Beträffande kvinnornas 
giftermålsålder uppvisas emellertid den förväntade nedgången. I detta fall 
ingicks giftermålen i området i påtagligt lägre ålder än vad som kan uppvisas 
för riksgenomsnittet. Det faktum att vigselåldern för män förändrades i mar
ginell omfattning samtidigt som kvinnornas sjönk, medförde att skillnaden i 
ålder mellan man och hustru ökade. Åldersskillnaden mellan makarna var vid 
slutet av undersökningsperioden ungefär 4 år mot mellan 1 och 2 år på 1880-
talet. 

5.2. Giftermålsmönster 

Vi har kunnat konstatera att utvecklingen i malmfältsområdet med avseende 
på könsfördelning, vigselfrekvens och giftermålsålder uppvisade de mönster 
som kunde förväntas. I syfte att närmare analysera förhållandena i miljön 
fortsätter framställningen med en studie av giftermålsmönstren inom två 
giftermålskohorter, vilka representerar industrialiseringsfasen vid sekelskiftet 
samt tiden omkring 1920. 

Förändringar i framförallt den kvinnliga giftermålsåldern har framhållits 
som betydelsefulla för lokal och regional demografisk utveckling. I första 
hand har ett samband mellan kvinnors vigselålder och fruktsamhetsnivåer 
antagits föreligga. Det har kunnat konstateras att industrialiseringen i malm
fälten medförde en viss tendens till tidiga giftermål bland kvinnor. Den mest 
markanta sänkningen inföll emellertid först under den senare delen av 
undersökningsperioden. Betraktar vi förhållandena inom de båda giftermåls
kohorterna kan det slås fast att utvecklingen i detta fall följer det generella 
mönstret. Medelvigselåldern för kvinnor i kohort I var 25,1 år medan den 
inom kohort II sjunkit till 23,6. Betraktar vi giftermålsåldern inom kohorterna 
fördelade på åldersgrupper om femårsintervall vilken presenteras i tabell 5.4, 
framgår att förändringen i medelvigselålder till största delen kan förklaras av 
att en avsevärt mindre andel av kvinnorna i kohort II var över 30 år när de 
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ingick äktenskap. Det stora flertalet inom båda kohorterna återfinns dock i 
åldersgruppen 20-25 år. 

Tabell 5.4. Giftermålsålder för kvinnor fördelade på åldersgrupper. Ko
hort I, 1897-1903, och Kohort II, 1918-22. 

Kohort I Kohort II 
Åldergrupp N % N % 

15-19 41 14,7 39 16,6 
20-24 130 46,6 112 47,7 
25-29 59 21,1 65 27,7 
30-34 27 9,7 12 5,1 
35-39 16 5,7 4 1,7 
40f 6 2,2 3 1,3 
totalt 279 100 235 100 

Källa: Vigsellängder. Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Figur 5.1 Kvinnlig giftermålsålder inom olika sociala grupper. Kohort I, 
1897-1903, och Kohort II, 1918-22. 

Kohort 

Källa: Vigsellängder, Församlingsböcker. Förklaring l=Storföretagare, grosshandlare. 2=Högre 
tjänstemän. 3=Småföretagare inom industri och handel. 4=Lägre tjänstemän. 5=Kvalificerade 
yrkesarbetare. 6=Okvalificerade arbetare. 7=Gruvarbetare. 
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Figur 5.2. Kvinnlig giftermålsålder fördelad enligt födelseregion. Kohort 
I, 1897-1903, och II, 1918-22. 

•ieri 
Kohort 

Källa: Vigsellängder, Församlingsböcker. Förklaring; l=Stockholms, Uppsala, Södermanlands, 
Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län. 2=Gävleborgs, Västernorrlands 
och Jämtlands län. 3=Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, 
Hallands, Göteborgs/Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län. 4=Västerbottens och 
Norrbottens län. 

Giftermålsåldern för kvinnor inom de båda vigselkohorterna fördelad en
ligt social tillhörighet presenteras i figur 5.1.1 detta fall finner vi att det tycks 
föreligga betydande sociala variationer i genomsnittlig giftermålsålder vid se
kelskiftet, medan dessa i det närmaste helt utjämnats vid den senare delen av 
undersökningsperioden. Den mest påtagliga skillnaden mellan de sociala grup
perna inom kohort I ligger i att medelvigselåldern för över- och medelklass
gruppen var avsevärt högre än den för arbetargrupperna. På grund av att det 
statistiska underlaget beträffande den förra gruppen var tämligen litet, är det 
i detta fall svårt att dra några långtgående slutsatser av utfallet. Det redovi
sade medelvärdet för gruppen är inte signifikant. Standardavvikelsen i förhål
lande till medelvärdet är 7,26 och medelfelet ligger på en nivå av 1,81, varför 
resultatet måste betraktas som svårtolkat. Den redovisade nedgången i 
giftermålsålder för över- och medelklass mellan sekelskiftet och 1920-talet, 
bör således delvis betraktas mot bakgrund av nämnda brister i fråga om un
derlag för den tidiga perioden. Det mest intressanta med det resultat som 
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Figur 5.3. Kvinnlig giftermålsålder. Kohort /, 1897-1903, och II, 1918-
22. 

Källa: Vigsellängder. 

presenteras i figur 5.1 är att de sociala skillnaderna i giftermålsålder för 1920-
tals kohorten var i det närmaste obefintliga. 

Då flyttningsrörelserna i miljön, särskilt under den tidiga fasen i samhälls
utvecklingen, berörde ett tämligen omfattande geografiskt område, kan det 
finnas anledning att även studera eventuella regionala variationer i giftermåls-
ålder. I figur 5.2 presenteras den kvinnliga vigselåldern inom de båda giftermåls
kohorterna enligt en sådan fördelning. Som framgår av figuren förelåg vissa 
regionala variationer i medelvigselålder inom båda kohorterna. Generellt sett 
kan giftermålsåldern bland kvinnor från de nordligare länen sägas ha varit 
något lägre än den för de övriga. Beträffande sekelskifteskohorten uppvisas 
den högsta giftermålsåldern bland kvinnor födda i region 3. Detta ger en viss 
antydan om samstämmighet med observationer presenterade i Emigrations
utredningen där det Västsvenska området, vilket ungefärligen innefattar länen 
inom region 3, kännetecknades av sena giftermål.7 Det finns emellertid an
ledning till viss återhållsamhet vad gäller tolkningarna av utfallet, då underla



152 Familjen i gruvmiljö 

get är begränsat. När det gäller den region som omfattar Västerbotten och 
Norrbotten vilken representerar majoriteten av kvinnorna, kan en tendens till 
sjunkande giftermålsålder konstateras. Då denna tendens omfattar den av
gjort största gruppen i de respektive kohorterna får utvecklingen i fråga ge
nomslag även på den generella nivån. Av figur 5.3 framgår att medelvigsel-
åldern för kohorternas kvinnor sjönk mellan tiden för sekelskiftet 1900 och 
1920-talets början. Denna nedgång sammanföll även med att spridningen inom 
de respektive kohorterna minskade något. Jämför vi resultaten med dem som 
presenterades i tabell 5.3 kan det konstateras att de båda giftermålskohorte
rna kan sägas vara representativa för utvecklingen på församlingsnivå. Där
utöver visar figurerna 5.1 och 5.3 tillsammans att variationerna i gruvmiljön 
med avseende på giftermålsålder förefaller ha minskat i den senare fasen av 
samhällsutvecklingen. Då det inom den demografiska forskningen vidare ofta 
framhålls att det föreligger ett samband mellan kvinnlig giftermålsålder och 
äktenskaplig fruktsamhetsnivå, kan de redovisade resultaten visa sig vara av 
betydelse för förståelsen av den lokala familje-demografiska utvecklingen 
även i detta avseende. 

Social tillhörighet kan räknas som en bestämmande faktor vid val av 
giftermålspartner. Framförallt i de högre sociala skikten förelåg starka bar
riärer mot giftermål utanför den egna gruppen. Även i industriellt-urbana mil
jöer med hör inflyttning var social tillhörighet betydelsefullt vid valet av 
giftermålspartner. Delvis som en följd av detta förblev exempelvis en relativt 
hög andel av döttrar ur 1800-talets över- och medelklass ogifta livet ut. Längre 
ned i samhällshierarkien var skrankorna inte lika höga. Det var exempelvis 
inte helt ovanligt att döttrar till bönder ingick äktenskap med industriarbetare 
eller med män ur den egendomlösa delen av befolkningen på landsbygden.8 

Den miljö som här studeras är på grund av förhållandena med avseende på 
social struktur måhända inte den bästa tänkbara för analyser av giftermåls
mönster med avseende på social tillhörighet. Beträffande den tidiga delen av 
samhällsutvecklingen, vilken representeras av giftermålskohort I, kan ändå 
en sådan undersökning ge viss vägledning för kommande analyser av hushålls
struktur och fruktsamhet. 

Mot bakgrund av sambanden mellan arbetskraftsrekrytering, migration och 
familjebildning i malmfältsområdet, är det inte överraskande att arbetar
grupperna dominerar bland individerna inom kohorten. Denna dominans var 
särskilt tydlig bland männen i kohorten. Av totalt 279 män tillhörde 164 kate
gorin okvalificerade arbetare och 77 betecknades i kyrkobokföringsmaterialet 
som gruvarbetare vid giftermålstillfället. Sammanlagt utgjorde därför dessa 
grupper 86,4% av samtliga män i kohorten. När det gäller kvinnorna kompli
ceras undersökningen av den underregistrering av yrkesbeteckningar för kvin
nor som föreligger i materialet. Ett sätt att hantera detta problem är att vid 
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socialgruppsindelningen referera till faderns yrke. I det aktuella fallet, där 
samtliga kohortmedlemmar är inflyttade, medför ett sådant förfaringssätt vissa 
metodiska problem. Det svenska kyrkobokföringsmaterialets uppläggning 
medger visserligen att inflyttade individer identifieras i utflyttnings- och / eller 
födelseförsamlingen. Metoden är dock tidsödande och då den aktuella fråge
ställningen inte kan betraktas som av avgörande betydelse för avhandlingens 
huvudsakliga problemområde, har jag valt att enbart utgå från noteringarna i 
vigsellängder och församlingsböcker i de aktuella församlingarna. 

Vi har i föregående kapitel kunnat fastställa att majoriteten av de inflyttande 
kvinnorna, där en indelning i sociala grupper medgavs, under industrialiserings
fasen kunde placeras i gruppen okvalificerade arbetare. I detta avseende 
föreligger en god överensstämmelse mellan inflyttnings- respektive giftermåls-
kohortema. Av samtliga kvinnor i giftermålskohorten, vilka uppgick till 279, 
kunde 136 klassificeras som okvalificerade arbetare. Inom denna kategori 
ryms sömmerskor, tvätterskor och hushållerskor, men även kvinnor med be
teckning arbetardotter. Arbetargruppen uppgick således till närmare 49% av 
kvinnorna i kohorten. Denna andel måste dessutom sättas i relation till det 
faktum att yrkesnotering saknades i 132 fall, varför övriga samhällsgrupper 
var mycket svagt representerade. 

Figur 5.4. Giftermålsmönster i Kohort / med avseende på social tillhö
righet. 

kvinnor 

Källa: Vigsellängder. Förklaring: 3=Småföretagare. 4=Lägre tjänstemän. 5=Kvalificerade yrkes
arbetare. 6=Okvalificerade arbetare. 7=Gruvarbetare. 
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Giftermålsmönstret med avseende på social tillhörighet för den tidiga 
giftermålskohorten presenteras i figur 5.4. Figuren avspeglar tydligt den so
ciala strukturen inom kohorten. Det är således inte överraskande att finna att 
flertalet av giftermålspartnerna ingick äktenskap med personer från samma 
sociala skikt. Vad som även framgår är att spridningen mellan de olika sociala 
grupperna var något större bland männen än den var bland kvinnorna. I de 
fall de sociala gränserna överskreds var det följaktligen vanligast att kvinnor 
gifte sig med män i högre social position. Sammantaget kan redovisningen av 
giftermålsmönster med avseende på social tillhörighet inom giftermålskohor
ten sägas förstärka intrycket av arbetsmarknadsförhållandenas inverkan på 
den lokala sociala strukturen. Arbetargruppernas dominans på samhällsnivån 
slog igenom även inom giftermålskohorten, vilket även återspeglades i 
giftermålsmönstret. 

Figur 5.5. Tidsintervall i månader mellan inflyttning och giftermål Ko
hort /. Procentuell fördelning. N=339. 
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Källa: Vigsellängder, Församlingsböcker. 

Det har redan kunnat konstateras att ett förväntat samband mellan migra-
tion och familjebildning förelåg i malmfältsområdet under industrialiserings
fasen. Detta samband förstärks ytterligare om vi betraktar tidsintervallen 
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mellan inflyttning och giftermål för individerna i giftermålskohort I, vilka re
dovisas i figur 5.5. Som framgår av figuren ingick en majoritet av såväl män
nen som kvinnorna i kohorten äktenskap mellan 1 och 5 månader efter inflytt
ningen. För en förvånansvärt stor del sammanföll dessutom tidpunkten för 
inflyttning och giftermål. Det senare förhållandet var vanligast bland kvin
norna i kohorten. Bland dessa kan för hela 15% en direkt samstämmighet 
mellan inflyttning och giftermål konstateras. Totalt sett hade majoriteten av 
kohortens medlemmar gift sig efter en vistelsetid av ungefär 1,5 år i samhäl
lena. 

Utfallet kan tolkas på flera sätt. Till att börja med ger resultatet en indika
tion om att den kvinnliga inflyttningen till miljön i viss utsträckning direkt kan 
relateras till familjebildning. En sådan slutsats är rimlig mot bakgrund av att 
möjligheterna till yrkesarbete för kvinnor var relativt begränsade i gruvsam
hällena vid denna tid. Ytterligare en förklaring kan ligga i att tidpunkterna för 
registrerad och faktisk inflyttning kan ha varierat. I kyrkobokföringsmaterialet 
finns endast den i församlingen folkbokförda befolkningen registrerad. Mot 
bakgrund av att den geografiska rörligheten i de typer av miljöer som här 
studeras i allmänhet innefattade ett betydande inslag av oregistrerad befolk
ning kan det tänkas att vistelsetiden på respektive orter i många fall var längre 
än vad som framgår i källmaterialet. Familjebildningen kan i dessa fall ha 
fungerat som ett starkt incitament till att kyrkobokföra sig på orten. Den jäm
förelsevis goda tillgången på arbetstillfällen i de nybildade industriorterna kan 
vidare ha medfört förbättrade ekonomiska möjligheter till familjebildning. I 
detta fall är det möjligt att redan trolovade par gifte sig i samband med inflytt
ningen, då inkomstmöjligheterna i gruvsamhällena medgav förbättrade utsik
ter till familjeförsörjning. Vissa belägg för ett sådant förhållande kan återfin
nas i giftermålskohorten. Av paren i kohort I uppgick andelen där båda 
giftermålspartnerna inflyttade från samma församling till 13,3 %. Andelen 
från samma födelseförsamling uppgick till 9,3 och 30,5 % var födda i samma 
län. Förhållandet kan även förklaras av att giftermålspartner valdes med ut
gångspunkt i regionalt ursprung. Kulturell endogami av denna karaktär har 
påvisats i industriregioner med höga inflyttningstal.9 En tämligen stor grupp, 
46,9 %, uppfyllde emellertid inget av dessa kriterier varför det nämnda förfa
ringssättet kan betraktas som mindre vanligt förekommande. 

Beträffande den senare delen av undersökningsperioden, vilken represen
teras av giftermålskohort II, kan inga betydande förändringar i det sociala 
giftermålsmönstret konstateras. Detta var heller inte att förvänta, då den so
ciala strukturen i samhällena var påfallande likartad under hela perioden 1900-
1920. Vid ett betraktande av giftermålsmönstren ur geografiskt hänseende 
kan vissa tecken till förändringar skönjas. Bland äktenskapen ingångna åren 
1918-22, var en högre andel av giftermålspartnerna från samma födelse
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församling, 13,6 % mot 9,3 under industrialiseringsperioden. Förändringen kan 
förklaras av att befolkningen i malmfältsområdet vid denna tid blivit mer sta
bil. I drygt hälften av nämnda fall var man och hustru födda i samhällena. 
Även andelen giftermålspartner från samma födelselän har vid denna tid ökat, 
från tidigare 30,5 till 44,7 %. Den minskade rörligheten samt de under den 
senare delen av undersökningsperioden förändrade flyttningsmönstren har 
således medfört en viss ökning i geografisk endogami. Det bör emellertid 
framhållas att det även under denna period förelåg en betydande andel gifter
mål vilka avvek från dessa mönster. Då de senare uppgick till 41,7% kan 
miljön inte heller under denna tid betraktas som enhetlig i detta avseende. 

Resultaten av analysen av giftermålsmönstren inom giftermålskohorten 
för åren 1897-1920 har visat att den sociala endogamin var stark i malmfälts
miljön, vilket mot bakgrund av den sociala strukturen i samhällena inte var 
överraskande. Däremot var den geografiska endogamin betydligt svagare, 
särskilt under industrialiseringsperioden. Detta senare förhållande kan för
klaras av att rörligheten i området vid denna tid var mycket hög, samt berörde 
ett tämligen omfattande geografisk område. Under den senare delen av 
undersökningsperioden kan vissa förändringar observeras med avseende på 
det geografiska giftermålsmönstret. Den geografiska endogamin var vid denna 
tid något större, vilket kan förklaras av att malmfältssamhällena blivit mer 
stabila i befolkningshänseende. Dessa resultat kan visa sig vara av betydelse 
för kommande analyser av familje- och fruktsamhetsmönster, där intresset 
riktas mot betydelsen av socialt respektive regionalt betingade variationer vid 
förklaringen till demografiska mönster i lokalsamhället. 

5.3. Familje- och hushållsstruktur 

Hushållsstrukturen i Kiruna och Malmberget redovisas i tabell 5.5. Som fram
går var kärnfamiljen den mest frekventa, men dock inte helt dominerande 
familjetypen under hela undersökningsperioden. Omkring hälften av hushållen 
i de båda samhällena utgjordes av kärnfamiljer. Denna andel är jämfört med 
exempelvis brittiska förhållanden påfallande låg.10 Ytterligare ett utmärkande 
drag i miljön var den mycket höga andelen ensamhushåll. Cirka 40% av hus
hållen var av den senare typen. Detta förhållande kan ses som ett resultat av 
den, särskilt under expansionsperioden, kraftiga inflyttningen av ensamstå
ende män till området. Mot slutet av undersökningsperioden sker också en 
viss ökning i andelen fullständiga och ofullständiga kärnfamiljer, samtidigt som 
den ensamstående delen av befolkningen minskade. 
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Tabell 5.5. Hushålls struktur i Malmberget och Kiruna 1900-1920. Pro
centuell fördelning av familjetyper. 

Malmberget Kiruna 
1900 1910 1920 1900 1910 1920 

Familjetyp N=1767 N=2170 N=2382 N=84 N=2370 N=2413 

Kärnfamilj, gift par 
med eller utan barn. 52,2 51,6 58,1 51,2 47,8 57,2 

Ofullständig kärnfamilj, 
ensamstående med barn. 4,3 6,2 10,2 0,3 7,4 9,9 

Storfamilj, gift par 
med ett gift barn. _ _ _ _ 0,04 _ 

Ofullständig storfamilj, 
änka/änkling med barn. _ _ _ _ 0,08 0,05 

Ensamstående änka. 0,5 1,4 0,2 0,06 0,8 0,9 

Ensamstående änkling. 0,5 0,9 0,1 0,1 0,4 0,4 

Ensamstående ogift 
person. 40,6 392 29,3 42,1 43,8 31,5 

Källa: Folkräkningar. 

Majoriteten av de ogifta personerna var män, varför ensamhushållen del
vis bör betraktas som en följd av den ojämna könsfördelningen i samhällena. 
På grund av den mycket höga andelen kärnfamiljer och ensamstående var 
övriga familjetyper svagt representerade. Den låga andelen ensamstående 
änkor och änklingar, särskilt vid tiden för sekelskiftet, kan förklaras av att 
medelåldern i gruvsamhällena var låg. Även i detta fall slår migrationens struk
tur igenom på ett tydligt sätt. När det gäller förekomsten av utvidgade familje
typer var någon högre frekvens av dessa inte att vänta. I Malmberget före
kom inga tre-generationshushåll överhuvudtaget och i Kiruna var företeelsen 
mycket sällsynt. Betraktar vi detta utfall i relation till diskussionen rörande 
sociala variationer i tre-generationsboende, kan den något högre andelen stor
familjer i Kiruna tolkas som att denna familjetyp var vanligast inom de övre 
samhällsgrupperna. Den sociala strukturen i Kiruna var, som tidigare fram
gått, något mer differentierad än den var i Malmberget. Det bör emellertid 
framhållas att storfamiljer även i Kiruna var av obetydlig omfattning, samt att 
inget av samhällena egentligen är lämpade för analyser av sociala variationer 
med avseende på denna fråga. Inte heller i ett longitudinellt perspektiv var 
bildandet av storfamiljer vanligt. Bland familjer i giftermålskohort I påträffa
des denna typ av arrangemang i endast två fall. I dessa fall rörde det sig om 
vuxna söner med familj som bodde kvar på samma adress som föräldrarna. 
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Det kanske mest iögonenfallande vid undersökningen av hushållsstrukturen 
i malmfältssamhällena var, som nämnts, den höga andelen ensamstående i 
miljön. I detta fall finns dock anledning till viss försiktighet vid tolkningen av 
resultatet. Bostadsbristen var ett stort problem. Detta gällde i synnerhet un
der industrialiseringsfasen vid sekelskiftet, men problem med tillgång på bo
städer fortfor att vara omfattande. Denna situation medförde att ett utbrett 
inneboendesystem tillämpades.11 

Ett problem med det i övrigt utmärkta svenska kyrkobokföringsmaterialet 
är att omfattningen av inneboende i urbana miljöer är svår att fastställa. De 
personer som kan knytas till respektive hushåll är dels familjemedlemmar och 
dels tjänstefolk. Inneboende förutom dessa kategorier finns däremot inte re
gistrerade i anslutning till bostadslägenheten. Den stora gruppen ensamstå
ende ogifta personer som redovisas i tabell 5.5, representerade därför med 
alla sannolikhet inte i samtliga fall egna hushåll. I andra källor framträder en 
helt annan bild av malmfältshushållens sammansättning än den som framgår 
i folkräkningarna. Etnologiskt minnesmaterial kan i detta fall bidra till ytterli
gare förståelse för situationen i miljön. I intervjuer upptecknade vid slutet av 
1930-talet och början av 1940-talet beskrivs förhållandena i Kiruna och Malm
berget under samhällsbyggnadsfasen vid sekelskiftet. En informant beskriver 
sitt barndomshem i Malmberget på följande sätt; "Jag minns, då vi bodde i ett 
rum, det var pappa och mamma och vi var fyra syskon. Runt, runt väggarna 
minns jag att det var fullt med möbler. Mitt på golvet stod matbordet då vi åt 
och efter maten sattes det under skrivbordet, det var så trångt....fast vi var 
så många hade vi två inneboende också, som hade lika stor rätt till allt i rum
met."12 Situationen i Kiruna var likartad. "Vi bodde i en kåk," berättar en av 
de intervjuade; "Det var som en skrubb vi bodde i. Å jag hade 6 spisjäster, 
och då dom kom och skulle äta fick barna sitta i sängen de fanns inte plats."13 

Dessa båda exempel indikerar två saker som är värda att notera. För det 
första framgår, som redan diskuterats, att boendeförhållandena och hushålls
strukturen i miljön var mer komplex än vad som framgår av kyrkobokförings
materialet. Dessutom visar de att arbetarbefolkningens kärnfamiljer inte var 
någon avskild och från omvärlden isolerad enhet. När företrädare för moder
niseringsteorin, som exempelvis Talcott Parsons, betecknar kärnfamiljens 
uppkomst som en anpassning till den industriella ekonomins villkor, beskrivs 
detta i termer av att familjen successivt förlorade flertalet av de funktioner 
den innehade i det förindustriella samhället. Familjens förändrade roll från att 
vara en produktionsenhet till att i allt högre grad bli en geografiskt rörlig enhet 
vars huvudsakliga funktioner rör reproduktion och konsumtion är en central 
tes i det moderniseringsteoretiska konceptet. Det är under denna utveckling 
som kärnfamiljen sägs ha blivit alltmer isolerad från övrig släkt. Vi vet idag att 
denna bild av familjens utveckling under industrialiseringen är att betrakta 
som alltför förenklad.14 Det kan vidare ifrågasättas om hushållsstrukturen 
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ger en helt rättvisande bild av enskilda individers och familjers kontakter till 
släktingar utanför kärnfamiljen. I tätbefolkade urbana miljöer kan nära kon
takter upprätthållas mellan personer utan att dessa för den skull behöver leva 
i samma hushåll. Det kanske mest väsentliga i sammanhanget är dock att 
familjens tänkta isolering från släkt och övrig omvärld ansågs hänga samman 
med de funktionella förändringar som ovan beskrivits. De frågor som härvid
lag uppkommer är var gränserna bör dras mellan produktivt och reproduktivt 
arbete, samt mellan offentligt och privat. Spisgäster och inneboendesystem 
kan i detta fall betraktas som tecken på förekomsten av en informell arbets
marknad. Det är därför tveksamt om en arbetarhustru som dagligen tar emot 
6 spisgäster kan sägas vara helt hänvisad till reproduktivt arbete. I brittiska 
urbana miljöer vid slutet av 1800-talet och 1900-talets början har det kunnat 
påvisas att inneboendesystem utgjorde en omfattande informell sektor i ar
betsmarknaden för kvinnor.15 Det förhållande att spisgäster och inneboende 
var vanligt förekommande i malmfältssamhällena bör därför inte enbart be
traktas som en på grund av bostadsbristen påtvingad nödvändighet, utan även 
som en möjlighet till extrainkomster. Det visar också att separationen mellan 
hem och arbete, vilket uppfattats som representativt för industriella och ur
bana miljöer, inte kan betraktas som ett i alla avseenden giltigt fenomen. 

Att lämna föräldrahushållet 

Den i det närmaste totala avsaknaden av tre-generationshushåll i malmfälts
miljön under hela den studerade perioden, innebär att det vanligaste förfa
ringssättet här var att barn lämnade föräldrahushållet före eller i samband 
med den egna familjebildningen. I syfte att närmare studera barns beteende 
med avseende på tid vid avflyttning från föräldrahushållet presenteras i det 
följande en analys av mönstren bland familjerna i giftermålskohort I. Den 
uppväxande generationens beteende i detta avseende är av intresse, då det till 
viss del kan sägas spegla förhållanden inom familjen. 

Vid en studie av detta frågekomplex i det agrara samhället, har en modell 
för barns beslut att lämna föräldrahushållet utarbetats. I den aktuella model
len tas en rad, i vissa avseenden samverkande faktorer i beaktande. Dessa 
är; 
1. Beroendeställning till familjen. 
2. Hushållets krav på arbetskraft. 
3. Ekonomiskt tryck på föräldrahushållet. 
4. Hushållets möjlighet att erbjuda arbete. 
5. Demografiskt tryck på föräldrahushållet. 
6. Individuella karaktäristika. 
7. Externa faktorer.16 
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Figur 5.6. Ålder vid avflyttning från föräldrahushållet. Män. Kohort I, 
1897-1903. N= 178. 

I Arbete • Giftermål • Migration 

15-19 

Källa: Församlingsböcker. Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

De faktorer modellen lyfter fram är som framgår avpassad till agrara mil
jöer. Vissa av dem kan emellertid vara värda att ta i beaktande även vid 
studier av industriella områden. I avhandlingens inledande kapitel nämndes 
exempelvis att som en förklaring till den höga äktenskapliga fruktsamheten i 
brittiska gruvmiljöer har framförts det faktum att barn i relativt unga år kunde 
lämna tämligen stora bidrag till familjeekonomin. Detta även vid den tid då 
det egentliga barnarbetet i gruvindustrin var avskaffat. Förklaringen kan fö
refalla något tveksam med tanke på den tämligen könssegregerade arbets
marknaden i gruvmiljöer. Det var i första hand söner som kunde ta anställning 
i gruvorna. Å andra sidan hävdas att det arbete de då kunde erhålla var 
förhållandevis välavlönat. Med utgångspunkt i antagandet om den familje
ekonomiska nyttan av barn, kan vissa av ovan nämnda faktorer överföras till 
den miljö som här studeras. Beroendeställningen till föräldrahushållet kan i 
detta fall relateras till de eventuell ekonomiska bidrag barn i arbetsför ålder 
kan lämna. Denna faktor står i direkt relation till ekonomiskt respektive demo
grafiskt tryck på familjen. I denna delstudie kommer endast dessa faktorer 
att diskuteras. 
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Figur 5.7, Ålder vid avflyttning från föräldrahushållet. Kvinnor. Kohort 
/, 1897-1903. N=189. 
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Ålder vid utflyttning från föräldrahushållet för manliga respektive kvinn
liga barn i giftermålskohort I presenteras i figurerna 5.6 och 5.7. Jämför vi de 
båda figurerna kan det till att börja med konstateras att tydliga skillnader i 
ålder vid avflyttning förelåg mellan män och kvinnor. Kvinnor förefaller ha 
lämnat föräldrahushållet i yngre ålder än män. Flertalet av döttrarna inom 
kohorten hade flyttat hemifrån före 25 års ålder. Bland sönerna var det van
ligt att stanna kvar något längre. Visserligen framgår att merparten av såväl 
män som kvinnor lämnade föräldrahushållet i åldersbandet 20-24 år, men tyd
liga skillnader mellan könen kan konstateras i åldrarna 25-29. Då utflyttningen 
ofta, särskilt bland männen, sammanföll med egen familjebildning, kan 
åldersskillnaderna till viss del förklaras av olikheter i manlig respektive kvinn
lig giftermålsålder. Värt att notera är dock att för en stor del av såväl sönerna 
som döttrarna, sammanföll avflyttningen från föräldrahushållen med utflytt
ning från orten. Även i det senare fallet föreligger markerade könsskillnader. 
Mer än hälften av döttrarna i kohorten, 57 %, flyttade från gruvsamhällena. 
Beträffande sönerna var denna andel något mindre (44 %). Skillnaderna här
vidlag bör ses som ett resultat av den ogynnsamma arbetsmarknad gruvmiljön 
erbjöd för kvinnor. Det är således inte överraskande att finna att en mycket 
liten del av kvinnorna flyttade hemifrån i samband med eget arbete på orten. 
Denna grupp representerades av knappt 4% av kvinnorna, medan den upp
gick till 13% av männen i kohorten. 
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Relaterar vi dessa resultat till diskussionen rörande familjeekonomiska 
faktorers betydelse i samband med tidpunkten för barns utflyttning från 
föräldrahushållet kan vissa slutsatser dras. Det finns i sammanhanget anled
ning att påminna om att det förhållande där gifta barn stannade i föräldrahus
hållet endast kunde observeras i två fall bland giftermålskohortens 339 famil
jer. Det underlag som ovan presenterats kan därför sägas vara representativt 
för förhållandena inom kohorten. Utgår vi från antagandet att familje
ekonomiska motiv var av viss betydelse för tidpunkten för barns utflyttning 
från föräldrahushållet, kan de observerade skillnaderna mellan könen medge 
en tolkning i en sådan riktning. Söner stannade i allmänhet kvar något längre 
i familjen än döttrar. Förhållandena på den lokala arbetsmarknaden kan i detta 
fall bidra till att förklara dessa olikheter. Utfallet kan jämföras med forsk
ningsresultat från textilindustriella miljöer, där det visats att döttrars möjlighet 
till familjeekonomiska bidrag i form av yrkesarbete medförde en tendens till 
att deras band till föräldrahushållet förstärktes.17 

Skillnaderna mellan könen i malmfältsmiljön var emellertid inte påfallande 
stor. Mot bakgrund av att familjebildning var en vanlig orsak till utflyttning 
kan dessutom åldersskillnaderna till en del förklaras av olikheter med avse
ende på giftermålsålder. För en stor grupp av såväl män som kvinnor sam
manföll dessutom tidpunkten för lämnandet av föräldrahushållet med utflytt
ning från orten. Detta förhållande var vanligt i de yngre åldersbanden. Det är 
framförallt vad gäller denna företeelse förhållandena på arbetsmarknaden 
förefaller slå igenom tydligt. En majoritet av döttrarna i kohorten lämnade 
miljön. De kvinnor som växte upp i malmfältssamhällena i början av 1900-
talet lämnade föräldrahushållet i relativt unga år, och då antingen i samband 
med giftermål eller utflyttning från orten. Beträffande sönerna är det troligt 
att de som blev kvar på orten kunde bidra ekonomiskt till föräldrahushållets 
försörjning fram till dess de bildade egen familj. Undersökningsresultaten pe
kar emellertid inte entydigt mot ett förhållande där söners bidrag till 
föräldrahushållets ekonomi påverkade tidpunkten för avflyttning. 

Knyter vi dessa senare resultat till diskussionen rörande den ekonomiska 
nyttan av barn i brittisk och internationell gruvindustri kan därför vissa syn
punkter framföras. Det faktum att döttrarna i kohorten i allmänhet lämnade 
föräldrahushållet tidigare än sönerna kan tolkas som att de förra, på grund av 
situationen på arbetsmarknaden, i högre grad än sönerna saknade möjlighet 
att bidra till familjens försörjning. Mot bakgrund av den tidigare diskussionen 
rörande inneboendesystem och spisgäster kan det dock vara lämpligt att iaktta 
en viss försiktighet vad gäller denna slutsats. Utgår vi ifrån att arbetsmarkna
den i miljön förstärkte den traditionella könsarbetsdelningen inom familjen, 
vilket fick som följd att kvinnliga familjemedlemmar i hög grad var hänvisade 
till husligt arbete, är det tänkbart att döttrar kunde vara en resurs inom ramen 
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för den informella familjeekonomiska sektor som representeras av innebo
ende och spisgäster. När det gäller sönerna kan förhållandet varit ett annat. 
Deras möjligheter till yrkesarbete på orten var avsevärt större. Det föreligger 
däremot inga tydliga belägg för att detta förhållande i någon högre grad inver
kade på tidpunkten för avflyttning från föräldrahushållet. 

5.4. Slutdiskussion 

Syftet med detta avsnitt var att belysa familjebildningen och hushållsstrukturen 
i malmfälten, från det dynamiska industrialiseringsskedet vid sekelskiftet och 
fram till 1920-talets böljan. Sammantaget pekar resultaten av undersökningen 
mot vissa förhållanden i miljön, vilka kan komma att visa sig vara av betydelse 
vid följande analyser av fruktsamhetsmönster i malmfältens gruvsamhällen. 

Beträffande frågan rörande familjebildning kunde till att börja med ett för
väntat samband mellan migration och nuptiahtet fastställas. Migrationsmönstren 
i området bidrog till att skapa en ojämn könsfördelning i malmfältens försam
lingar. Överskottet av män i miljön, samt det faktum att inflyttningen i huvud
sak omfattade personer i yngre arbetsför ålder, medförde en markant ökning 
i giftermålsfrekvens och en tämligen låg kvinnlig giftermålsålder. Beträffande 
giftermålsfrekvensen uppvisades de högsta noteringarna under den tidiga 
expansionsfasen, varefter nivåerna sjönk till en nivå nära riksgenomsnittet. 
Giftermålsåldern för kvinnor fortfor däremot att sjunka under hela under
sökningsperioden, vilket delvis kan ses som ett resultat av den för kvinnor 
ogynnsamma arbetsmarknaden i området. Beträffande den kvinnliga gifter
målsåldern kunde vidare vissa sociala skillnader uppvisas vad gäller förhål
landen länder industrialiseringsfasen vid sekelskiftet. Undersökningsresultaten 
baserades på kohortanalyser och underlaget för analysen var med avseende 
på de övre samhällsgrupperna vid sekelskiftet mycket begränsat. Detta för
hållande medför att nämnda resultat måste betraktas som svårtolkat. Skillna
derna kan vara ett utfall av slumpmässiga variationer inom över- och medelklass
gruppen, snarare än av ett för nämnda grupp gemensamt mönster. Under den 
senare delen av den undersökta tidsperioden var dock de sociala variatio
nerna ytterst marginella, varför miljön vid denna tid och med avseende på 
denna fråga kan betraktas som tämligen homogen. Kohortanalysen visade 
även att perioden 1900 -1920 kännetecknades av en nedgång i kvinnlig gifter
målsålder, parallellt med att variationerna i densamma generellt sett mins
kade. 

När det gäller giftermålsmönstret med avseende på social tillhörighet kan 
den sociala strukturen i malmfältssamhällena sägas ha haft stor betydelse för 



164 Familjen i gruvmiljö 

utfallet av undersökningen. Den sociala endogamin var som kunde förväntas 
stark. Även vad gäller denna fråga kan ett samband med flyttningsmönstren 
och dessas tidsmässiga förändring konstateras. Under den tidiga och turbu-
lenta samhällsbyggnadsfasen var den geografiska endogamin svag. Denna 
förstärktes dock något i ett senare skede då flyttningsintensiteten avtog. För
ändringen i detta avseende kan delvis ses som ett resultat av att området 
blivit mer stabilt i befolkningshänseende, vilket avspeglas i att en betydande 
andel av giftermålen ingicks av personer som vuxit upp i miljön. 

Hushållsstrukturen i malmfältens samhällen dominerades av kärnfamiljer. 
Ytterligare ett utmärkande drag i miljön var att andelen ensamstående, ogifta 
personer var mycket hög. När det gäller kärnfamiljernas dominans kan detta 
utfall sägas vara förväntat av flera skäl. Dels medförde förhållandena på den 
lokala arbetsmarknaden en situation där behovet av att friställa gifta kvinnor 
till yrkesarbete var tämligen litet. Ytterligare en förklaring kan sökas i den 
sociala strukturen i miljön. Internationella forskningsresultat har pekat mot att 
tre-generationshushåll var vanligast inom 1800-talets och det tidiga 1900-ta-
lets borgerliga samhällsgrupper. Kännetecknande för de samhällen som här 
studeras var att över- och medelklassgrupperna var mycket små. Vi kunde 
därför, oavsett om hänsyn tas till arbetsmarknadsförhållanden eller till sociala 
struktur, förutsätta att kärnfamiljen skulle vara den gängse familjetypen. Vad 
gäller den observerade höga andelen ensamhushåll finns emellertid anledning 
till vissa klarlägganden. Utifrån såväl kvalitativt källmaterial som tidigare stu
dier kan det visas att det i miljön förekom ett utbrett inneboendesystem. En 
stor grupp av de som i kyrkobokföringsmaterialet redovisas som ensamstå
ende personer representerade därför med alla sannolikhet inte ensamhushåll 
i egentlig mening. Förekomsten av företeelser såsom inneboendesystem och 
spisgäster ger även indikationer om att arbetarfamiljen i sekelskiftets 
malmfältssamhällen inte var en från omvärlden isolerad enhet. De nämnda 
företeelserna kan också sägas representera inslag i en informell arbetsmark
nad för kvinnor, i en miljö vars industriella struktur medförde att arbetsmark
naden i övrigt var starkt mansdominerad. 

Förhållandena på den lokala arbetsmarknaden anknyter även till den av
slutande delstudien i detta avsnitt, vilken behandlade tidpunkt och motiv för 
avflyttning från föräldrahushållet. Denna fråga är av betydelse även inför de 
kommande analyserna av fruktsamhetsmönstren i området. Detta därför att 
den familjeekonomiska nyttan av barns, då i första hand söners, arbete har 
framförts som en faktor vid förklaringen till hög äktenskaplig fruktsamhet i 
internationella gruvmiljöer. I denna studie finns inga tydliga belägg för att 
barns beslut att lämna föräldrahushållet i någon högre grad påverkades av 
familjeekonomiska hänsyn. Det kan visserligen konstateras att kvinnor var 
benägna att lämna föräldrahushållet i yngre år än män, och då i stor utsträck
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ning i samband med utflyttning från orten alternativt giftermål. Söner stan
nade således kvar i föräldrahushållet något längre. Ser vi till motiven för av
flyttning kan det emellertid konstateras att bland den senare grupper var egen 
familjebildning det vanligaste motivet till avflyttning. Den åldersskillnad i av
flyttning från föräldrahushållet som observerats mellan män och kvinnor, över
ensstämmer i detta fall tämligen väl med den genomsnittliga skillnaden i 
giftermålsålder. Eventuell familjeekonomisk hänsyn avspeglas därför i detta 
fall troligen i högre grad i det förhållande att männen, som kunde få arbete i 
gruvindustrin, i något större utsträckning stannade i föräldrahushållet fram till 
eget giftermål medan kvinnorna till stor del lämnade födelsefamiljen i sam
band med utflyttning från miljön. 





6 

Fertilitetstransitionen i Malmfälten 
1900-1920 

I de föregående avhandlingsavsnitten rörande samhällsbyggnad, migration och 
giftermålsmönster, har det kunnat konstateras att flertalet av de enskilda för
klarande faktorer som ingår i Haines modell för demografisk utveckling i 
gruvmiljöer föreligger även i denna miljö. Inkomstmöjligheterna för gruvarbe
tare var goda. På grund av förhållandena på den lokala arbetsmarkanden, i 
kombination med arbetargruppernas starka dominans, var arbetstillfällena för 
kvinnor tämligen begränsade. Industrialiseringen i området medförde en mycket 
kraftig nettoinflyttning, vilken dominerades av ensamflyttande män. Dessa 
migrationsmönster skapade en ojämn könsfördelning i miljön. Det har även 
konstaterats att den genomsnittliga kvinnliga giftermålsåldern sjönk i samband 
med industrialiseringen. Denna utveckling var särskilt tydlig under senare de
len av undersökningsperioden. Beträffande frågan rörande inkomstförsämringar 
över livscykeln, med utgångspunkt i officiell statistik, kan en successiv ned
gång i medelinkomst för arbetare inom gruvhanteringen konstateras från och 
med 50 års ålder. Sammantaget pekar således de resultat som tidigare pre
senterats i denna avhandling, mot att vi kan förvänta oss en generellt sett hög 
nivå på den äktenskapliga fruktsamheten. 

Syftet i detta avsnitt är att analysera fruktsamhetsmönstren och dess ut
veckling perioden 1900-1920. Tyngdpunkten i undersökningen kommer att 
läggas vid den äktenskapliga fertiliteten. Den utomäktenskapliga fruktsamheten 
behandlas därför enbart i samband med presentationen av den allmänna fertili-
tetsutvecklingen. Undersökningen inriktas huvudsakligen mot tre problemom
råden. Inledningsvis presenteras en komparativt upplagd redogörelse av frukt
samhetsutvecklingen i miljön vilken innefattar jämförelser med förhållanden i 
gruvmiljöer, företrädesvis i Storbritannien men även i andra delar av Europa. 
Även den lokala utvecklingen med avseende på åldersspecifik fruktsamhet 
åren 1900 till 1920 beskrivs. 
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Därefter inriktas analysen mot sociala respektive regionalt - kulturellt be
tingade variationer i fruktsamhetsmönster. I det första fallet anknyts till tidi
gare forskning rörande sociala variationer med avseende på äktenskaplig fer-
tilitet och tillämpning av familjeplanering. Gruvindustriella områden har, som 
tidigare framgått, även i detta avseende betraktats som intressanta då frukt
samhetsmönstren för gruvarbetarfamiljer skilde sig från dem för flertalet an
dra yrkesgrupper inom industrin. När det gäller studiet av variationer i region
alt - kulturellt hänseende tas utgångspunkt i regionala variationer i äkten
skaplig fruktsamhet. Yi vet att det vid tiden för sekelskiftet 1900 förelåg be
tydande regionala variationer i äktenskaplig fruktsamhet i Sverige. Detta för
hållande uppmärksammandes bland annat av statistikern Gustaf Sundbärg, 
vars observationer presenterats i Emigrationsutredningen 1910.1 Migrations
studien i denna avhandling påvisade en relativt stor geografisk spridning i 
fråga om inflyttning till gruvsamhällena. Därutöver konstaterades att flyttnings
fälten, vilka koncentrerades till norrlandslänen och den mellansvenska Berg
slagen, uppvisade en påfallande konstans över tiden. Resultatet talar för att 
befolkningen i lokalsamhällena var tämligen heterogent sammansatt ur ett 
regionalt perspektiv. Om vi utgår ifrån att iakttagelserna rörande regionala 
variationer i fertilitet är relevanta, kan det förväntas föreligga variationer även 
i detta avseende i den lokala miljön. Denna hypotes utgår från antagandet att 
inflyttade grupper, åtminstone initialt, bibehöll traditionella familje-demogra-
fiska mönster. Den regionala indelning som analyserna baseras på presente
ras i den följande metoddelen. 

Den tredje fråga som behandlas anknyter till diskussionen rörande for
merna för barnbegränsning, särskilt under den tidigare perioden av fertilitets-
nedgången i västvärlden. Den debatt som åsyftas rör frågan huruvida födelse
kontroll genom förlängda födelseintervall eller paritetsspecifikt avbrott i barna-
födandet varit av störst betydelse under fertilitetstransitionens inledningsskede. 
Debatten berör i hög grad problematiken angående på vilket sätt nedgången i 
äktenskaplig fruktsamhet skall förstås. Nedgången i barnafödandet inom fa
miljen kan betraktats som en innovation, vilken härletts till samhällsekono
miska förändringar och spridandet av nya preventiva metoder. Om däremot 
medveten födelsekontroll genom förlängda födelseintervall praktiserats tidi
gare än en tydlig nedgång i barnantal per familj kan observeras, kan tanken 
om en kulturell innovation i detta avseende ifrågasättas. I det senare fallet 
har föreställningen om fertilitetsnedgången som en anpassning till nya ekono
miska och sociala förutsättningar större giltighet.2 

I syfte att belysa metoder för födelsekontroll, samt förekomsten av even
tuella förändringar i fruktsamhetsmönster tillämpas i den avslutande analys
delen longitudinella metoder. Analyserna baseras i detta fall på två giftermåls
kohorter vilka representerar olika tidsperioder i den lokala befolknings
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utvecklingen. Frågorna vid kohortstudien inriktas mot sociala och regionala 
variationer beträffande familje-demografiska mönster. 

6.1. Metod 

Vid analyserna av fruktsamhetsmönster i denna studie tillämpas två metoder. 
Den ena baseras på demografiska index, utarbetade av Ansley Coale vid Prin
ceton University. Metoden bygger på en jämförelse av fertilitetsnivåerna i en 
studerad befolkning med dem för naturlig fertilitet. Det senare begreppet kon
staterades vara svårdefinierat, varför utgångspunkt togs i en befolkningsgrupp 
som uppvisade den vid tiden högsta uppmätta äktenskapliga fruktsamheten. 
Gruppen ifråga utgjordes av gifta kvinnor tillhörande det religiösa samfundet 
Hutteriterna. Metoden tillämpades vid forskningen inom "the Princeton Euro
pean Fertility Project" och är särskilt väl lämpad för internationella och 
interregionala jämförelser.3 

Metoden utgår från fyra interrelaterade index. Index för total fertilitet, ( / 
/), indikerar i vilken utsträckning kvinnor i en given befolkning närmar sig 
antalet födslar som uppmätts för Hutteritiska kvinnor. Beräkningen kan pre
ciseras, 

If-B/ (wi Fi) 

där B representerar antalet födslar per år för samtliga kvinnor under en given 
tidsperiod, wi är antalet kvinnor i varje åldersintervall från 20 till 49 år och Fi 
representerar den ålderspecifika äktenskapliga fertiliteten för Hutteritiska 
kvinnor. I den händelse fruktsamhetsnivån i den studerade befolkningen är 
lika hög som den för Hutteriterna skulle följaktligen resultatet av ekvationen 
bli 1,0. 

Index för äktenskaplig fertilitet, ( Ig ), är ett mått på gifta kvinnors frukt
samhet relaterat till den för Hutteritiska kvinnor. Specifikt, 

Ig=Bl/ (mi Fi) 

där Bl är antalet födslar per år för gifta kvinnor och mi är antalet gifta kvinnor 
i varje åldersintervall. 

Index för utomäktenskaplig fertilitet, (Ih), beräknas på liknande sätt. I 
detta fall, 

Ih=BI/ (ui Fi) 
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där BI representerar antalet utomäktenskapliga födslar och ui antalet ogifta 
kvinnor i respektive åldersgrupper. 

Det fjärde indexet (Im) summerar andelen gifta bland kvinnor i fertil 
ålder genom att jämföra antalet barn gifta kvinnor skulle föda om de äkten
skapliga fruktsamhetstalen för de Hutteritiska kvinnorna uppnåddes, med an
talet födslar för samtliga kvinnor under samma förutsättningar, vilket ger, 

Im=(miFi)/( wi Fi) 

Detta index indikerar i vilken grad giftermål bidrar till att uppnå den högsta 
potentiella fertiliteten i en befolkning. Det är beroende av medelvigselålder, 
andelen kvinnor som aldrig gifter sig och frekvensen av änkor, skilsmässor 
och omgiften. Indexet i fråga bör betraktas som viktat i det att den totala 
andelen gifta kvinnor vägs mot andelen gifta kvinnor i den mest fertila åldern. 

De fyra indexen relaterar till varandra på följande sätt; 

I f = I g * I m  +  I h (  1  - 1  m  )  

De demografiska indexen har, som nämnts, den fördelen att de medger 
goda möjligheter till jämförelser. I syfte att ge en indikation om förekomst av 
m e d v e t e n  f a m i l j e p l a n e r i n g  h a r  v i d a r e  i n d e x  f ö r  ä k t e n s k a p l i g  f e r t i l i t e t ,  ( I g ) ,  
visat viss tillförlitlighet. Det har härvid stipulerats att nivåer på index för äk
tenskaplig fertilitet under 0,6 kan tolkas som ett tecken på att familjeplanering 
var vanligt förekommande inom en befolkning. Metoden har emellertid även 
vissa brister. 

Det kanske mest allvarliga problemet är att den endast förmår ge indikatio
ner om en form av medveten födelsekontroll, nämligen paritetsspecifikt av
brott i barnafödandet. Tecken på födelsekontroll inom en befolkning som ma
nifesteras genom förlängda födelseintervall kan följaktligen inte synliggöras 
enbart med utgångspunkt i de demografiska indexen. Denna metodologiska 
brist var Coale och Susan Cott Watkins medvetna om vid initierandet av 
Princetonprojektet, men då det hävdades att den tydligaste nedgången i äk
tenskaplig fruktsamhet var ett resultat av paritetsspecifik födelseavbrott be
traktades fördelarna med mätmetoden uppväga dess nackdelar.4 

Det finns emellertid, som framgått inledningsvis, flera skäl till att undvika 
en ensidig fokusering på endast en form av födelsekontroll. Tillförlitliga analy
ser av födelseintervall förutsätter, till skillnad från undersökningar utgående 
från demografiska index, ett longitudinellt angreppssätt. I enlighet med en så
dan strategi baseras de avslutande analyserna i detta avsnitt på en kohort
studie utgående från familjerekonstitutioner. Kohortstudien omfattar data för 
två giftermålskohorter utvalda i syfte att representera varierade faser i den 
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lokala industriella och demografiska utvecklingen. Den första giftermålsko
horten, giftermålskohort I, omfattas av giftermål ingångna åren 1897-1903 
och uppgår till 279 familjer. Den andra kohorten, Giftermålskohort II, repre
senterar giftermål åren 1918-22 och antalet rekonstituerade familjer är i detta 
fall 235. 

Figur 6.1. Observationstid och bortfall. Giftermålskohort /, 1897-1903. 
1-50 år. 
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Källa: F ö r s a m l i n g s b ö c k e r .  

Ett klassiskt problem vid analyser baserade på familjerekonstitutioner är 
att bortfall till följd av utflyttning, dödsfall och eventuella skilsmässor tenderar 
att begränsa det statistiska underlaget över tid. Målsättningen har varit att 
följa familjerna över en tidsperiod som innefattar kvinnans fertila tid, det vill 
säga upp till 49 år. Den omfattande geografiska rörligheten i området, särskilt 
under den tidigare undersökningsperioden, medför att de ursprungliga kohortema 
decimerades tämligen snabbt. Förändringen i kohortstorlek över tid kan illus
treras i figur 6.1, vilken representerar utvecklingen för giftermålskohort I där 
observationstiden har förlängts till 50 år från och med giftermålet i syfte att 
belysa även familjestrukturella frågor. Av ursprungligen 279 familjer återstod 
efter 20 år 100 och vid slutet av tiden under observation endast 30. Det kan 
även konstateras att det kraftigaste bortfallet är koncentrerat till en period om 
10 till 15 år efter giftermålet. Därefter stabiliseras kohorten något. Detta för
hållande kan förklaras av att utflyttningen var betydande under den tidigare 
delen av undersökningsperioden. Bortfallet i senare år beror i högre utsträck
ning på ena partens dödsfall eller, i några fall, på skilsmässor. Förhållandet för 
giftermålskohort II är likartat, även om observationsperioden i detta fall be
gränsas till kvinnans fertila ålder. 



172 Familjen i gruvmiljö 

I syfte att i någon mån hantera detta metodologiska problem inriktas de 
longitudinella analyserna i första hand mot variationer i födelseintervall. Under
laget för beräkningar av födelseintervall utgörs således av den grupp som står 
under observation vid vaije födelse. Detta förfaringssätt medför att proble
men med bortfall i första hand uppstår vid analyser av intervall i högre paritet. 
Analyserna av födelseintervall inriktas mot variationer i fråga om social till
hörighet och regionalt ursprung. Denna inriktning ger en möjlighet att ställa de 
strukturellt betingade förklaringar som lyfts fram i den modell för demografisk 
utveckling i gruvmiljöer, vilken presenterats i avhandlingens inledningskapitel, 
mot betydelsen av traditionella kulturella faktorer med avseende på familje
demografiska mönster. Tidigare forskning har indikerat att de senare var av 
större betydelse för förståelsen av variationer i fruktsamhetsmönster än pro
duktionsstrukturella förhållanden.5 

Figur 6.2a. Box-plot. Index för äktenskaplig fertilitet, Ig, för valda regioner 
i Sverige. 1880. 
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Källa: Master File of the European Fertility Project. Princeton University. Förklaring: Region 
1. = Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristinanstads, Hallands, Älvsborgs, 
Skaraborgs, Värmlands, Göteborgs och Bohuslän. Region 2. = Stockholms, Uppsala, 
Södermanlands, Gotlands, Västmanlands län. Region 3. = Östergötlands, Malmöhus, Örebro, 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län. Region 4. = Västerbottens, 
Norrbottens län. 
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Figur 6.2b. Box-plot. Index för äktenskaplig fertilitet, Ig, för valda regioner 
i Sverige. 1900. 
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Källa: (Se figur 6.2a) Förklaring: (Se figur 6.2a) 

Figur 6.2c. Box-plot. Index för äktenskaplig fertilitet, Ig, för valda regioner 
i Sverige. 1930. 
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Källa: (Se figur 6.2a) Förklaring: (Se figur 6.2a) 
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I syfte att på ett någorlunda tillförlitligt sätt göra det möjligt att analysera 
betydelsen av regionalt ursprung hos den studerade befolkningen har en indel
ning baserad på variationer i äktenskaplig fruktsamhet, Ig, mellan svenska län 
genomförts. Indelningen bör främst betraktas som ett verktyg vid analyser av 
lokala mönster med avseende på de frågor som behandlas. Regionerna pre-
sentéras i figurerna 6.2a till 6.2c. Indelningen utgår från standardavvikelser 
för index för äktenskaplig fertilitet och grupperna är fyra till antalet. 

Fördelningen inom de respektive kohorterna enligt social tillhörighet och 
regionalt ursprung presenteras i tabellerna 6.1 och 6.2. 

Tabell 6.1. Social tillhörighet och regionalt ursprung. Kohort I, 1897-
1903. N = 268 

Region 
Socialgrupp 
14 % 5-6 % 7 % 

1 3 18,8 18 103 4 5,4 
2 2 12,5 22 12,6 13 17,6 
3 7 43,8 49 28,0 10 13,5 
4 4 25,0 86 49,1 47 63,5 
Totalt 16 100 175 100 77 100 

Källa: Giftermålslängder, Församlingsböcker. 

Tabell 6.2. Social tillhörighet och regionalt ursprung. Kohort II, 1918-
22. N =221 

Socilagrupp 
Region 14 % 5-6 % 7 % 

1 2 5,4 1 1,5 4 3,4 
2 7 18,9 2 3,0 4 3,4 
3 5 13,5 8 12,1 16 13,6 
4 23 62,2 55 83,3 94 79,7 
Totalt 37 100 66 100 118 100 

Källa: Giftermålslängder, Församlingsböcker. 

Vid analyserna av variationer i födelseintervall tillämpas livsförloppsanalys. 
Den metod som valts baseras på Cox-regressionsanalys. Analysmetoden ifråga 
är, vilket tidigare diskuterats i kapitel 4, inriktad mot proportionella risker för 
en specifik händelse. De händelser som i detta fall står i fokus är födslar i 
olika paritet och de variationer som analyseras avser tidsintervallet mellan 
födslarna. Som bakgrundsvariabler har i detta fall valts social tillhörighet och 
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regionalt ursprung. En närmare redogörelse för förfaringssättet vid de aktu
ella analyserna presenteras i anslutning till genomförandet i kapitlets avslu
tande analysdel. 

6.2. Fruktsamhetsmönster 1900-1920 

Det generella mönster i gruvmiljöer som kunnat påvisas i tidigare forskning 
kännetecknades, som nämnts, av hög äktenskaplig fruktsamhet och sen tillämp
ning av barnbegränsning. Förklaringarna av dessa förhållanden har inriktats 
mot en samverkan av karaktäristiska förhållanden av produktionsstruktureli 
karaktär och lokala demografiska mönster. Goda inkomstmöjligheter för män 
i relativt ung yrkesverksam ålder gav, i kombination med begränsade arbets
tillfällen för kvinnor, ett incitament till tidiga giftermål i gruvindustriella områ
den. Därutöver har det framhållits att spädbarnsdödligheten i dessa miljöer i 
allmänhet var hög. I detta avseende har även det på ett generellt plan fast
ställda sambandet mellan spädbarnsdödlighet och fertilitet framhållits som en 
bidragande förklaring. 

Analyserna av migrations- och giftermålsmönster har visat att flertalet av 
de förklarande faktorer som åberopats i tidigare forskningsresultat återfinns 
även i denna miljö. Beträffande migrationsmönstren kunde, särskilt under 
industrialiseringsfasen, en dominans av ensamflyttande män konstateras. Denna 
dominans medförde en obalans i könsfördelningen i området. Detta förhål
lande förstärktes ytterligare av att kvarboendegraden under den tidigare perio
den av samhällsutvecklingen var högre bland män än den var bland kvinnor. I 
socialt hänseende konstaterades att kvalificerade och okvalificerade arbetar
grupper utgjorde den största andelen inflyttande under hela den undersökta 
tidsperioden. Den sociala strukturen på lokal nivå kom därför att domineras 
av arbetargrupper. Gruppen okvalificerade arbetare, vilken innefattar yrkes
kategorin gruvarbetare, var särskilt omfattande i de båda samhällena. Även i 
detta fall föreligger ett visst samband mellan kvarboende och lokala mönster. 
Den sociala grupp som uppvisade jämförelsevis högst benägenhet att stanna i 
miljön efter inflyttningen var de okvalificerade arbetarna. 

Beträffande de lokala giftermålsmönstren kunde en sjunkande medelvigsel-
ålder för kvinnor konstateras. I detta avseende förefaller därför antagandet 
om ett samband mellan industriell struktur, lokal könsfördelning och giftermåls
ålder kunna verifieras. Förhållandevis låg kvinnlig giftermålsålder har fram
förts som en förklaring till de höga fertilitetsnivåer som observerats i det sena 
1800- och tidiga 1900-talets gruvmiljöer. 
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Med utgångspunkt i data hämtade från såväl lokal som nationell nivå kan 
det konstateras att antagandet om såväl höga inkomster för yngre arbetare 
som nedgång i genomsnittslöner i åldrar över femtio år kan äga giltighet även 
för svenska förhållanden. Ett problem med argumentet rörande ett samband 
mellan inkomstbortfall över livscykeln och hög äktenskaplig fertilitet är att 
arbetsmarknaden i gruvindustrin var starkt könssegregerad. De goda inkomst
möjligheterna i ung ålder var förbehållna manliga gruvarbetare. Möjligheterna 
till yrkesarbete för kvinnor var, som tidigare diskuterats, avsevärt mer begrän
sade. Utifrån ett strikt familjeekonomiskt perspektiv blir således sambandet 
mellan stora barnkullar och ekonomiska fördelar något tvetydigt. Vi har vis
serligen tidigare kunnat konstatera att söner till familjer i miljön tenderade att 
bo kvar i föräldrahushållet till högre ålder än döttrar. Detta förhållande kan 
tolkas som att yrkesarbetande ogifta söner kunde bidra till familjeförsöijningen. 
Beträffande döttrar var benägenheten till utflyttning från gruvsamhällena täm
ligen stor, vilket kan relateras till förhållanden på den lokala arbetsmarknaden. 
Jämför vi variationerna i ålder vid avflyttning från föräldrahushållet med dem 
för medelvigselåldern för barnkohorten, finner vi emellertid en hög överens
stämmelse. Till viss del kan därför skillnaderna i ålder vid avflyttning mellan 
söner och döttrar förklaras av att tidpunkten för lämnandet av föräldrahushållet 
ofta sammanföll med giftermål. 

Mot bakgrund av det internationella forskningsläget samt av de observatio
ner rörande migrations- och giftermålsmönster som kunnat iakttas här syftar 
de inledande analyserna i fertilitetsstudien till att söka fastställa huruvida 
fruktsamhetsmönstren överensstämmer med dem som konstaterats i tidigare 
resultat hämtade från gruvindustriella regioner. I tabellerna 6.3a till 6.3c pre
senteras demografiska index för gruvsamhällena i Norrbottens malmfält samt 
för valda gruvdistrikt i England och Wales. 

Vid en jämförelse av resultaten från Kiruna och Malmberget med dem för 
gruvmiljöer i Storbritannien bör det framhållas att det föreligger vissa skillna
der i fråga om undersökningsperiod. Observationerna för de norrbottniska 
malmfälten berör en något senare tidsperiod, vilket kan vara av betydelse vid 
förklaringen till vissa av de olikheter som kan konstateras jämfört med de 
brittiska data. Inleder vi med att betrakta förhållandena under industrialiserings
fasen i de norrbottniska malmfälten kan det slås fast att nivåerna för samtliga 
fyra index var påfallande höga. Index för total fertilitet i malmfältsområdet 
var vid denna tid avsevärt högre än de nivåer som redovisas för de brittiska 
gruvdistrikten. De mycket höga nivåerna för total fruktsamhet under in
dustrialiseringsperioden i malmfälten kan endast delvis förklaras av hög äkten
skaplig fertilitet. Då indextalet för total fertilitet står i direkt samband med 
nivåerna på övriga index, kan det konstateras att de jämförelsevis höga vär
dena i Malmberget och Kiruna i hög grad förklaras av en hög andel gifta 
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kvinnor i fertil ålder samt förhållandevis hög utomäktenskaplig fertilitet. Stäl
ler vi detta resultat i relation till tidigare observationer rörande migrations-
mönster och familjebildning kan utfallet därför i viss mån betraktas som för
väntat. 

Tabell 6.3a. Demografiska index för Kiruna och Malmberget 1900-1920. 

Kiruna 
If Ig fei Ih 

Malmb. 
If Ig fei Ih 

1900 - - - _ 0.745 0.817 0.855 0.392 
1910 0.665 0.725 0.808 0.413 0.540 0.616 0.787 0.260 
1920 0.420 0.528 0.6% 0.170 0.378 0.475 0.694 0.156 

Källa: Folkräkningar för Norrbottens län. Födelseböcker, Gällivare och Jukkasjärvi försam
lingar. 

Tabell 6.3b. Demografiska index för gruvdistrikt i England och Wales 
1851-1871. 

If Ig fel Ih 

1851 0.422 _ _ _ 

1861 0.433 0.716 0.563 0.069 
1871 0.453 0.738 0.576 0.050 

Källa: Haines, M. Fertility and Occupation. (New York 1979). s 65. 

Tabell 6.3c. Demografiska index för Durham och Easington R.D.s samt 
Merthyr Tydfil 1850-1902. 

A B 
If Ig fel Ih If Ig fel Ih 

1850/52 0.465 0.755 0.572 0.077 0.451 0.722 0.595 0.053 
1860/62 0.485 0.756 0.601 0.077 0.441 0.668 0.630 0.054 
1870/72 0.519 0.784 0.632 0.064 0.463 0.719 0.613 0.058 
1880/82 0.485 0.718 0.648 0.056 0.407 0.670 0.580 0.044 
1890/92 0.431 0.713 0.582 0.038 0.428 0.723 0.574 0.030 
1900/02 0.391 - - - 0.412 - - -

Källa: Haines, M. Fertility and Occupation. (New York 1979). s 161. Förklaring: A= Durham 
and Easington. B = Merthyr Tydfil. 
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Tabell 6.4. Fördelningen gifta respektive ogifta kvinnor i åldersgruppen 
20-49 år i Kiruna och Malmberget 1900-1920. 

1900 
Kir.una 
1910 1920 

Malmberget 
1900 1910 1920 

N % N % N % N % N % N % 

G 39 76,5 1057 80,7 1038 69,7 828 85,5 971 78,7 985 69,3 

OG 12 23,5 253 19,3 451 30,3 140 14,5 263 21,3 437 30.7 

Sa. 51 100 1310 100 1489 100 968 100 1234 100 1422 100 

Källa: Folkräkningar, Norrbottens län. 1900, 1910, 1920 

Då index för andelen gifta är viktat i syfte att ge en indikation om 
nuptialitetens betydelse för fruktsamhetsnivån i en given population, kan det 
även vara av intresse att redogöra för det faktiska förhållandet i miljön. För
delningen mellan gifta och ogifta kvinnor i åldrarna 20 till 49 år i malmfälts
samhällena presenteras i tabell 6.4. Som förväntat var andelen gifta kvinnor i 
fertil ålder hög under åren i anslutning till expansionsperioden vid sekelskiftet. 
År 1900 var 85,5 % av kvinnorna i Malmberget gifta och i Kiruna var på 
1910-talet motsvarande andel 80,7. Majoriteten av dessa var under 35 år. 
Andelen gifta kvinnor i åldersgruppen 20 - 34 var under nämnda tidpunkter i 
Malmberget 62,3% och i Kiruna 66,3%. Det bör framhållas att även om dessa 
siffror är höga vid en jämförelse med riksgenomsnittet för svenska städer 
respektive landsbygdsområden, kan de betraktas som representativa för indu
striella expansionsområden. Observationerna under industrialiseringsfasen 
avspeglar därför ännu en gång ett samband mellan migrations- och giftermåls
mönster som kan sägas äga en i viss mån generell giltighet.6 

Redan på 1920-talet har den proportionella andelen gifta kvinnor minskat. 
De ogifta kvinnorna, vilka under expansionsperioden utgjorde mellan 15 och 
20% av samtliga kvinnor i åldrarna 20-49 år, har år 1920 ökat i andel till dryga 
30%. Detta förhållande kan återigen delvis förklaras av migrationens struktur. 
Som framgått i kapitel 4 inföll en märkbar förändring i flyttningsmönstren un
der 1920-talet, då den mest intensiva inflyttningsfasen avtagit. Denna föränd
ring kännetecknades bland annat av en mer utjämnad könsfördelning. Dess
utom sjönk giftermålsfrekvensen i de båda samhällena kraftigt, efter 
industrialiseringsfasens intensiva familjebildning. Dessa förändringar i nuptialitet 
och migrationsmönster medförde således att en högre andel kvinnor i fertil 
ålder var ogifta i början av 1920-talet. Vid denna tid hade också åldersprofilen 
bland de gifta kvinnorna förändrats. Åldersgruppen 35 till 49 år utgjorde 1920 
drygt 50% av de gifta kvinnorna, vilken innebär en ökning om i runda tal 15% 
i jämförelse med förhållandena under industrialiseringsfasen. Den förändrade 
åldersstrukturen kan, av skäl som redan angivits, ha bidragit till att pressa den 
äktenskapliga fruktsamheten. 
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Beträffande den höga utomäktenskapliga fruktsamheten under industriali
seringsfasen kan ett visst samband med turbulensen i de nybildade gruvsam
hällena tänkas föreligga. Omflyttningen i miljön var vid denna tid mycket in
tensiv. Föräktenskapliga förbindelser var ett inte ovanligt fenomen i 1800-
talets och tidiga 1900-talets Sverige. Som regel legitimerades emellertid dessa 
förhållanden genom giftermål i samband med att ett par väntade sitt första 
barn. I vissa delar av landet, i första hand i norra Sverige, var synen på dessa 
förbindelser liberal såtillvida att även en föräktenskaplig födsel betraktades 
som legitim under förutsättning att föräldrarna var trolovade. I områden som 
kännetecknades av kraftig geografisk rörlighet, vilket var fallet i tidiga industri
miljöer, kunde denna praxis medföra en ökad frekvens av ensamstående möd
rar.7 De nivåer på index för utomäktenskaplig fertilitet som uppmätts i miljön i 
början av observationsperioden bör därför förstås delvis som ett utslag av 
industrialiseringens och befolkningsrörlighetens inverkan på traditionella re
gionala giftermålsmönster. Det kan även tänkas att den utomäktenskapliga 
fruktsamheten till viss del kan bestå av föräktenskapliga födslar, vilket innebär 
att barnen föds av trolovade eller sammanboende föräldrar. Denna senare 
företeelse kommer att behandlas mer i detalj i samband med analyser base
rade på giftermålskohorter. 

Jämför vi utvecklingen över tid i de brittiska och norrbottniska gruvdistrikten 
kan det konstateras att samtliga indexnivåer i det senare området föll mycket 
tidigt. Redan på 1920-talet låg exempelvis index för äktenskaplig fertilitet på 
en nivå som antyder förekomsten av medveten familjeplanering. De brittiska 
data däremot uppvisar en påtaglig konstans över tid. Dessa skillnader kan 
delvis förklaras av att utvecklingen i Norrbotten representerar en något se
nare tidsperiod. Även mot denna bakgrund är dock den takt med vilken 
fruktsamheten går ned värd att uppmärksamma. 

Från att vid tiden för sekelskiftet 1900 ha legat på nivåer som även i inter
nationell jämförelse kan betraktas som höga, hade år 1920 Ig i de båda norr
bottniska gruvsamhällena sjunkit till 0,475 i Malmberget respektive 0,528 i 
Kiruna. Nedgången sammanföll med en sänkning av index för andelen gifta 
kvinnor, Im, och index för utomäktenskaplig fertilitet, vilket medförde en kraf
tig nedgång i den totala fertiliteten. Parallellt med denna utveckling kan en 
sänkning av medelvigselåldern för kvinnor konstateras. Det förefaller således 
som att vi i denna miljö inte kan verifiera antagandet om ett direkt samband 
mellan låg kvinnlig giftermålsålder och höga fruktsamhetstal. 

Det kan förväntas att de förändringar i lokala fruktsamhetsnivåer som kon
staterats i tabell 6.3a representerar en ökad tillämpning av barnbegränsning i 
miljön på 1920-talet vilken manifesteras i paritetsspecifikt avbrott i barnafö
dande. I den händelse detta antagande stämmer kan ett sådant mönster ytter
ligare beläggas i en redovisning av den åldersspecifika äktenskapliga frukt
samheten i de båda samhällena. 
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Figur 6.3. Åldersspecifik äktenskaplig fruktsamhet. Kiruna 1910 och 1920. 
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Källa: Folkräkningar, Norrbottens län. Födelseböcker, Jukkasjärvi församling. 

Figur 6.4. Åldersspecifik äktenskaplig fruktsamhet. Malmberget 1900, 
1910 och 1920. 
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Källa: Folkräkningar, Norrbottens län. Födelseböcker, Gällivare församling. 

Den åldersspecifika äktenskapliga fruktsamheten i gruvsamhällena Kiruna 
och Malmberget presenteras i figurerna 6.3 och 6.4. I presentationen ingår 
även den åldersspecifika fruktsamheten för gifta hutteritiska kvinnor, detta i 
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syfte att illustrera den bild som framträder i en population vars fertilitetsmönster 
närmar sig naturlig fruktsamhet. Ett sådant mönster kännetecknas av en suc
cessivt avtagande fruktsamhet i åldersbanden upp till 35-39 år. Först därefter 
kan en markant nedgång i barnafödandet observeras. I den händelse aktiv 
familjeplanering av den typ som i detta sammanhang diskuteras förekom, näm
ligen paritetsspecifikt avbrott i barnafödandet, bör en tydlig nedgång i 
fruktsamheten kunna konstateras i tidigare åldrar. Betraktar vi utfallet av ana
lyserna kan tydliga indikationer på förändringar i fruktsamhetsmönster kon
stateras. Under de tidigare observationsåren, 1900 och 1910, ser vi ett möns
ter av jämnt avtagande fruktsamhet. Nivåerna ligger även vid denna tid som 
förväntat lägre än de som redovisas i hutteriternas fertilitetsschema, men ut
seendet på kurvorna uppvisar vissa likheter. Beträffande den åldersspecifika 
fruktsamheten på 1920-talet kan däremot en förändring av mönstren observe
ras. Vid denna tid infaller en markant nedgång i fruktsamhetsnivån redan i 
åldersbandet 25-29. Detta förhållande kan tolkas som en tendens hos famil
jerna i miljön att koncentrera barnafödandet till en tidig period av äktenskapet. 
Denna tendens innebär att det önskade antalet barn föds inom en relativt 
begränsad tidsperiod, vilket i sin tur medför att den tid kvinnan i familjen ägnar 
åt barnafödande och barnavård utifrån ett livs-cykel perspektiv kan förkortas. 
Mönstret kan betraktas som representativt för befolkningar där medveten 
barnbegränsning manifesteras som paritetsspecifikt avbrott av födslar.8 

Redovisningen av demografiska index och åldersspecifik äktenskaplig frukt
samhet i malmfältsområdet ger tydliga indikationer om medveten familjepla
nering i miljön redan på 1920-talet. Resultatet kan bedömas som mycket över
raskande. Mot bakgrund av de demografiska karaktäristika som kunnat fast
ställas i internationell forskning vad gäller såväl gruvarbetare som yrkesgrupp 
som gruvindustriella miljöer i allmänhet, kunde ett mönster av hög fruktsamhet 
förväntas kvarstå under en längre tidsperiod än vad som här är fallet. Utfallet 
av analyserna är även oväntat då flertalet av de faktorer med avseende på 
betingelser inom gruvindustrin som framhållits som väsentliga vid förklaringen 
till höga fertilitetsnivåer har kunnat påvisas i miljön. Förhållandena i fråga om 
löner, arbetsmarknad, social struktur samt flyttnings- och giftermålsmönster i 
det norrbottniska gruvdistriktet uppvisar påfallande likheter med de som kun
nat konstateras i gruvmiljöer i övriga Europa och Nordamerika. 
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6.3. Variationer i fruktsamhet med utgångspunkt i social tillhörighet 
och regionalt ursprung 

Analyserna av lokala fruktsamhetsmönster med utgångspunkt i demografiska 
index och åldersspecifik äktenskaplig fertilitet baserades på uppgifter för 
malmfältssamhällenas totala befolkning. Den utveckling som kunde konstate
ras vid dessa analyser påkallar ytterligare frågor då den mycket tidiga ned
gången i första hand vad gäller den äktenskapliga fertiliteten kan betraktas 
som något oväntad. 

Vi har tidigare kunnat konstatera att den sociala strukturen i malmfältens 
gruvsamhällen kännetecknades av en stark dominans av arbetargrupper. Mot 
bakgrund av detta kunde fruktsamhetsnivåerna förväntas ha kvarstått på en 
hög nivå under en längre tidsperiod än var som här observerats. Internatio
nella forskningsresultat har tämligen entydigt pekat i en sådan riktning. De 
gruvsamhällen som här står i fokus representerar inte en ideal miljö för analy
ser av sociala variationer i fertilitet. En sådan undersökning kan ändå tänkas 
bringa viss klarhet i fråga om förekomsten av en social turordning i samband 
med den nedgång i äktenskaplig fruktsamhet som konstaterats. Dessutom 
medger en sådan analys möjlighet att pröva antagandet om generellt sett höga 
fruktsamhetsnivåer bland gruvarbetarfamiljer. 

Den tidiga nedgången i äktenskaplig fruktsamhet i miljön ter sig överras
kande även ur ett regionalt perspektiv. Tidigare forskning har visat att regio
nala variationer i fruktsamhetsmönster var betydande vid den tidsperiod som 
undersökningen behandlar. Dessa variationer var vidare av stort förklarings
värde även då hänsyn tagits till olikheter i produktionsstruktur.9 Observationer 
med avseende på regionala fruktsamhetsnivåer har visat att den äktenskap
liga fertiliteten i Norrbottens län vid tiden för sekelskiftet 1900 var den högsta 
i landet. Som tidigare framgått vid analyser av migrationsmönster i samband 
med industrialiseringen i malmfälten, omfattade emellertid flyttningsfälten med 
avseende på in- och utflyttning områden utanför Norrbotten. I den händelse vi 
antar att inflyttande befolkningsgrupper inte omedelbart förändrade familje-
och fruktsamhetsmönster i samband med inflyttningen till malmfältens industri
samhällen, torde därför regionala variationer i fertilitet kunna uppträda även i 
den lokala kontexten. 

Syftet i denna analysdel är att söka fastställa förekomsten av sociala och 
regionala variationer i äktenskaplig fruktsamhet i malmfältens gruvsamhällen. 
Analyserna utgår från uppgifter i folkräkningar för åren 1900 och 1920. I 
folkräkningarna finns registrerade moders respektive faders födelseår, civil
stånd, eventuellt yrke samt födelseförsamling. Dessa uppgifter har excerperats 
för gifta kvinnor och män, samt för barn vars födelseår legat inom en femårs
period i anslutning till de aktuella folkräkningsåren. 
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Mot bakgrund i forskningsläget rörande gruvmiljöer, förefaller det lämpligt 
att inleda presentationen med en redovisning av de uppmätta sociala variatio
nerna. Med ledning av antaganden inom transitions- och moderniseringsteo
rin, samt av tidigare undersökningar rörande yrkesspecifik fertilitet, kan det 
förväntas att fruktsamhetsnivåerna inom arbetargrupperna är högre än dem 
inom över- och medelklassen. Betraktar vi fördelningen av index för äkten
skaplig fruktsamhet mellan de olika sociala grupperna i malmfältens urbana 
miljö, tycks ett stöd för detta antagande kunna fastställas. (Tabell 6.3) 

Tabell 6.5. Index för äktenskaplig fertilitet, Ig. Sociala variationer 1900 
och 1920. 

Social grupp Ig 1900 Ig 1920 Igl920i % av Igl900 

14 0,542 0,324 59,8 
5-6 0,638 0,386 60,5 
7 0,638 0,411 64,4 

Källa: Folkräkningar. Förklaring: Social grupp. 1 - 4 = Storföretagare, Högre tjänstemän, Små
företagare, Lägre tjänstemän, 5 - 6 = Yrkesutbildade arbetare, Okvalificerade arbetare, 
7 = Gruvarbetare. 

Då över- och medelklassgrupperna var relativt sett små, har dessa i presenta
tionen av analysen i tabell 6.5 slagits samman. Även grupperna yrkesutbildade 
och okvalificerade arbetare har sammanförts, delvis mot bakgrund av att grän
serna mellan dessa båda grupper i fråga om exempelvis inkomstnivåer var 
tämligen flytande. (Jämför diskussionen i kapitel 2.) Däremot har de arbetare 
som i folkräkningarna har yrkesbeteckningen gruvarbetare lyfts ut som en 
separat kategori. Detta dels därför att gruppen är av betydande storlek, men 
framförallt i syfte att konkret kunna anknyta till internationella forskningsre
sultat rörande fruktsamhetsnivåer för denna yrkesgrupp. 

Som framgår av tabell 6.5 förelåg vid sekelskiftet 1900 tydliga skillnader 
mellan fertilitetsnivån för socialgrupperna 1-4 å ena sidan och arbetare
befolkningen å den andra. Indextalen för arbetare och gruvarbetare var unge
fär 15 % högre än för över- och medelklassgrupperna. Utfallet indikerar att 
de övre samhällsskikten i malmfältssamhället redan vid denna tid tillämpade 
någon form av barnbegränsning, om än i begränsad omfattning. Arbetar
grupperna låg däremot en bit över den nivå som medger en liknande tolkning. 
Tjugo år senare kan det konstateras att en förhållandevis kraftig sänkning av 
indexnivån ägt rum inom alla samhällsskikt. År 1920 ligger index för äkten
skaplig fruktsamhet inom samtliga sociala grupper markant under det tänkta 
gränsvärdet 0,6. Nedgångstakten var däremot varierande. För socialgruppe
rna 1-4 var nedgången drygt 40 %. Arbetargrupperna 5-6 uppvisar en likartad 
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utveckling, med en sänkning av den äktenskapliga fertiliteten på närmare 40 %. 
Beträffande gruvarbetarna var emellertid nedgången något mindre, 35,6 %, 
och dessa uppvisar vid början av 1920-talet högre fruktsamhetsnivåer än öv
riga arbetargrupper. Det förefaller således som om de antaganden rörande 
social och yrkesdifferentierad fertilitet som presenterats i tidigare forskning 
äger viss giltighet i malmfältens industriella miljö. Den äktenskapliga frukt
samheten var lägst i de övre samhällskikten både vid sekelskiftet och på 1920-
talet. Gruvarbetargruppen uppvisar vidare de högsta fertilitetsnivåerna under 
den senare delen av undersökningsperioden, ett resultat som vid första an
blicken tycks korrespondera tämligen väl med internationella iakttagelser. 

Vissa tendenser i utvecklingen 1900 till 1920 pekar emellertid mot att sam
stämmigheten med avseende på teoretiskt underbyggda antaganden och för
klaringsmodeller inte är fullt så klart som det kan förefalla vid första påseendet. 
Framförallt det faktum att nedgångstakten är tämligen likartad för samtliga 
grupper, möjligen då med visst undantag för gruvarbetargruppen, ger inte nå
gon tydlig bild av en klar social turordning i fråga om förändrade fruktsam
hetsmönster. Det är givetvis möjligt, och kanske till och med troligt, att de 
lägre fruktsamhetsnivåerna för de övre samhällsgrupperna är att betrakta som 
ett tecken på förekomsten av socialt betingade variationer i familj e- och 
fruktsamhetsmönster. Den tydliga nedgången i fruktsamhet för arbetar- och 
gruvarbetarbefolkningen kan däremot inte ses som ett tecken på en anpass
ning till en industriell miljö som uppmuntrar till hög äktenskaplig fertilitet. 

Innan vi går vidare med diskussionen rörande förändrade mönster inom 
arbetarbefolkningen i malmfälten, kan det finnas anledning att närmare stu
dera de sociala variationer som har observerats. Som redan nämnts kan de 
lägre fruktsamhetsnivåerna inom över- och medelklass ge visst belägg för 
antagandet om förekomsten av sociala variationer i äktenskaplig fertilitet i den 
aktuella miljön. Det har hävdats att fertilitetsnedgången, vilken inleddes vid 
slutet av 1800-talet, intimt hängde samman med moderniseringsprocessen av 
samhället i samband med utvecklingen mot industrisamhället. Vid anpassningen 
till de nya villkor som denna process medförde, antogs att över- och framfö
rallt medelklassgrupperna i samhället intog en pionjärställning. Som diskute
rats i denna avhandlings inledande kapitel skulle de nya sociala mönstren en
ligt detta synsätt uppträda först bland borgerliga samhällsgrupper, varefter de 
i ett senare skede spreds till städernas arbetare och landsbygdsbefolkningen. 
Som ett alternativ till denna tanke om en successiv internalisering av borger
liga värderingar till befolkningsgrupper som stod lägre i den sociala hierarkien, 
har J. C. Caldwell presenterat en förklaringsmodell där han tar fasta på de 
nya familjeekonomiska förutsättningar som skapades under utvecklingen mot 
det moderna industrisamhället. Beträffande familjemönster medförde bland 
annat de ökande kraven på utbildning i den industriella ekonomin betydande 



Fertilitetstransitionen i Malmfälten 1900-1920 185 

familjekonomiska förändringar. Förenklat kan det uttryckas så att barn från 
att ha varit en ekonomisk tillgång, då de även bland hantverkare och handels
män tidigt kunde sättas i arbete, i och med utbildningsväsendets utbyggnad 
blev en tyngre familjeekonomisk börda än tidigare. Dessutom medförde enligt 
Caldwell utbildningsinstitutionernas expansion förbättrade möjligheter till sprid
ning av nya normer och värderingar, vilka enligt honom hade störst möjlighet 
att slå igenom i det borgerliga samhället.10 Även enligt denna förklaringsmo
dell, antogs över- och medelklass vara de samhällsgrupper som först såg an
ledning att begränsa barnantalet inom familjen. 

Som framgått av diskussionen i denna avhandlings inledande kapitel, har 
uppfattningen om en nedgång i äktenskaplig fertilitet efter den sociala skalan 
ifrågasatts i senare forskning. Undersökningar rörande svenska förhållanden 
har inte heller kunna fastställa några tydliga tecken på fallande fruktsamhets
nivåer från högre sociala skikt till lägre, åtminstone vad gäller tiden från sent 
1800-tal till 1930-talets böljan. Detta oavsett om social tillhörighet definieras i 
termer av ekonomiska tillgångar eller utbildningsnivå. Vid en studie av frukt
samhetsnivåer i Stockholm på 1920- och 30-talen har K. A. Edin tvärtom visat 
att förhållandena här var det motsatta. Den äktenskapliga fruktsamheten var 
i Stockholm högst bland de övre samhällsskikten och föll tämligen linjärt efter 
den sociala hierarkien.11 Den i inledningskapitlet nämnda studien av Rogers 
pekar mot ett liknande förhållande. Efter sekelskiftet förefaller arbetar
befolkningen ha varit ledande i fråga om ökad tillämpning av familjeplanering 
i svenska urbana miljöer.12 Det finns här anledning att påminna om att malm
fälten uppvisade vissa betydande skillnader i jämförelse med egentliga stads
urbana miljöer. De redovisade sociala skillnaderna i äktenskaplig fruktsamhet 
gör det emellertid påkallat att studera förhållandena i lokalsamhället närmare. 

Sociala variationer i åldersspecifik äktenskaplig fruktsamhet 

Redovisningen av den äktenskapliga fertiliteten i malmfälten har visat att frukt
samheten var lägre inom över- och medelklassen än inom arbetarbefolkningen. 
I syfte att ge en mer detaljerad bild av fruktsamhetsmönstrens sociala varia
tioner, redovisas i figur 6.5 den åldersspecifika äktenskapliga fertiliteten år 
1900 för respektive samhällsgrupp enligt den indelning som tidigare presente
rats. 

Vid betraktandet av de sociala variationerna i figur 6.5 finner vi att den 
tydligaste skillnaden mellan över- och medelklassgruppen å ena sidan och 
arbetarbefolkningen å den andra framträder i åldersgruppen 20-24 år. Frukt
samhetstalen för arbetar- och gruvarbetarfamiljer var högst i detta ålders
band, varefter de gradvis föll i de stigande åldersbanden. När det gäller den 
övre samhällsgruppen är mönstret ett annat. I detta senare fallet var frukt
samhetstalen påfallande låga i den lägsta ålderskategorin. Därefter stiger de 
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markant i åldersgruppen 25-29, varefter fruktsamheten uppvisar en likartad 
successiv nedgång som den som observerats för arbetare och gruvarbetare. 
Möjligen kan sägas att fruktsamhetstalen föll något snabbare för över- och 
medelklass mellan åldrarna 30-34 och 35-39, vilket skulle kunna tyda på före
komst av aktiv familjeplanering. Faktum kvarstår dock att den avgjort största 
skillnaden återfinns i den yngsta åldersgruppen. Lyfter vi ut denna ålders
grupp blir skillnaderna mellan de olika sociala grupperna mycket små. Frukt
samhetstalen för åldrarna 25-49 var för över- och medelklassgrupperna 170, 
för arbetargruppen 173 och för gruvarbetare 168. 

Figur 6.5. Sociala variationer i åldersspecifik äktenskaplig fruktsamhet. 
Malmberget 1900. 
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Källa: Folkräkning. Förklaring. Social grupp. 1 - 4 = Storföretagare, Högre tjänstemän, Småfö
retagare, Lägre tjänstemän, 5 - 6 = Yrkesutbildade arbetare, Okvalificerade arbetare, 
7 = Gruvarbetare. 

Det nu återgivna fruktsamhetsmönstret för de övre samhällsskikten har 
observerats också i andra svenska urbana miljöer. I städerna Uppsala och 
Västerås uppvisar sålunda den åldersspecifika fruktsamheten för de övre social
grupperna en mycket likartad tendens vid tiden för sekelskiftet 1900.13 Frågan 
är hur detta för över- och medelklassen specifika mönster kan förklaras? En 
förklaring kan givetvis vara att familjer i denna samhällsgrupp medelst aktiv 
barnbegränsning väljer att skjuta på första barnets födelse. Motivet till detta 
kan i så fall tänkas vara av ekonomisk natur. Man har medvetet valt att vänta 
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med att utöka familjen till dess ett visst mått av ekonomisk trygghet uppnåtts. 
En sådan förklaring kan vara tänkbar i den turbulenta och i många avseenden 
osäkra miljö som malmfältssamhällena representerade under den tidiga sam
hällsbyggnadsfasen. Vissa tecken tyder dock på att förklaringen istället kan 
ligga i sociala och kulturella variationer i giftermålsmönster. Forskningsresul
tat baserade på brittiska förhållanden har också exempelvis visat att giftermåls
åldern inom över- och medelklassgrupperna var högre än inom arbetarbefolk
ningen. Då det inom respektive grupper, och i detta fall särskilt inom de medel
klassgrupper som kännetecknades av låg fertilitet, förelåg betydande variatio
ner av giftermålsålder, kan emellertid inte medelvigselåldern ensamt förklara 
fruktsamhetsnivåerna.14 Därför kan vissa i tidigare forskning uppmärksammade 
sociala och kulturella olikheter i attityder till sexualitet och samlevnad vara av 
visst förklaringsvärde i detta sammanhang. 

Attityderna till föräktenskaplig samlevnad varierade i det sena 1800-talets 
samhällen, efter såväl sociala som regionala gränser. Enligt folkliga seder i 
framförallt norra Sverige uppfattades föräktenskapliga konceptioner, eller till 
och med föräktenskapliga barn, inte som någon social katastrof. Förutsatt att 
föräldrarna var trolovade, betraktades ett föräktenskapligt barn i princip på 
samma sätt som ett barn fött inom äktenskapet. Det var här tämligen vanligt 
att giftermål ingicks förs då första barnet var på väg.151 urbana miljöer var 
vidare utomäktenskaplig samlevnad ett inte helt ovanligt fenomen. Detta gällde 
i synnerhet Stockholm, där mer än en tredjedel av alla par som tog ut lysning 
under tidigt 1860-tal redan bodde tillsammans. Denna samlevnadsform före
kom visserligen inom alla samhällsskikt, men var vanligast inom arbetar
befolkningen.16 

Återgår vi till de resultat som presenterades i figur 6.5 kan de sociala olik
heter i åldersspecifik fruktsamhet som framträder i åldrarna 20-24 år därför 
till en del förklaras av skillnader i synen på föräktenskaplig samlevnad. Vid en 
undersökning av andelen föräktenskapliga konceptioner inom den kohort om
fattande 339 familjerekonstitutioner utgående från giftermål ingångna under 
industrialiseringsfasen, kan vissa belägg för ett sådant antagande ges. I det 
fall vi stipulerar att ett tidsintervall understigande sju månader mellan gifter
målet och första barnet är ett tecken på föräktenskaplig konception, framträ
der vissa sociala variationer. Andelen förstfödda barn inom detta tidsintervall 
var för socialgrupperna 1-4 38%, medan de för arbetar- och gruvarbetar-
grupperna uppgick till 45 respektive 50%. Det bör dock framhållas att skillna
derna inte är påfallande stora, varför resultatet bör betraktas med stor försik
tighet. 

Innan vi går vidare med att närmare studera de sociala variationerna vid 
1920-talets böljan, kan det vara lämpligt att ägna uppmärksamhet åt de nume
rärt sett dominerande arbetargrupperna. Det har redan konstaterats att den 
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avgjort största skillnaden mellan de tre sociala klasserna ligger i att fruktsamhet-
stalen för arbetarbefolkningen var avsevärt högre i åldersbandet 20-24 år än 
de var för det övre sociala skiktet. Det kan emellertid slås fast att det även 
föreligger variationer mellan arbetargrupperna. Gruvarbetargruppen har vid 
denna den tidigare observationsperioden de avgjort högsta fruktsamhetstalen 
i åldrarna 20 till 24 år. Därefter uppvisas för denna grupp en kraftig nedgång 
till åldersbanden 25-29, varefter fertilitetsnivån ligger tämligen konstant fram 
till dess de gifta kvinnorna uppnått en ålder av 39 år. Denna tendens, med en 
mycket stark koncentration av födslar till de yngsta åldrarna, återfinns inte i 
någon av de övriga samhällsgrupperna. Jämfört med fruktsamhetsmönstret 
för socialgrupperna 1 till 4, var förhållandet här det omvända. Det är i detta 
fall den höga fruktsamheten i den yngsta åldersgruppen som drar upp gruv
arbetarnas fertilitetsnivå i jämförelse med andra grupper. Vi har redan kunnat 
konstatera att föräktenskapliga konceptioner var vanligast i denna yrkesgrupp. 
Detta förhållande, tillsammans med det faktum att den kvinnliga giftermåls-
åldern bland gruvarbetare var låg, kan vara av betydelse för förklaringen till 
de höga fruktsamhetstalen i åldrarna 20-24 år. Vid sidan av dessa variationer 
i de yngre åldersbanden var dock skillnaderna mellan de olika grupperna täm
ligen små. 

Tidsperioden 1900 till 1920 kännetecknades som framgått av tabell 6.3 av 
en generell nedgång i den äktenskapliga fruktsamheten. Fertilitetsnedgången 
var något mer markant för de övre socialgrupperna än den var bland arbetar
grupperna. Svagast tillbakagång observerades för gruvarbetare. Skillnaderna 
härvidlag var emellertid inte särskilt stora, nedgången för över- och medelklass
gruppen var endast 4,6% större än för gruvarbetarfamiljerna, men då de förra 
redan vid första observationstillfället låg på en lägre fruktsamhetsnivå kom de 
sociala variationerna att kvarstå. 

I figur 6.6 redovisas den åldersspecifika äktenskapliga fruktsamheten för 
de olika sociala grupperna i malmfältsmiljön år 1920. Vid en jämförelse med 
resultaten i figur 6.5 avspeglas här den generella nedgången tydligt. Betraktar 
vi de sociala variationerna förefaller det som om mönstren som framträder för 
grupperna 1-4 respektive 5-6 är påfallande likartade. Gruvarbetargruppen 
däremot uppvisas en något annorlunda utveckling med avseende på ålders
specifik fertilitet. Något anmärkningsvärt är emellertid det faktum att de av
görande skillnaderna, i likhet med förhållandena år 1900, är koncentrerade till 
åldersgruppen 20-24 år. Den äktenskapliga fruktsamheten för de övre sam
hällsskikten och för arbetargruppen utom gruvarbetare uppvisar en jämnt fal
lande tendens över de respektive åldersgrupperna. Det tidigare diskuterade 
förhållandet med påfallande låga fruktsamhetstal i åldrarna 20-24 år för över-
och medelklass, vilka var tydliga vid tiden för sekelskiftet, saknas i denna den 



Fertilitetstransitionen i Malmfälten 1900-1920 189 

senare delen av undersökningsperioden. Återigen kan det konstateras att ut
vecklingen i malmfälten i detta avseende har vissa likheter med den i andra 
svenska urbana miljöer.17 

Figur 6.6. Sociala variationer i åldersspecifik äktenskaplig fruktsamhet. 
Malmberget 1920. 
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Källa: Folkräkningar. Förklaring. Social grupp. 1 - 4 = Storföretagare, Högre tjänstemän, 
Småföretagare, Lägre tjänstemän, 5 - 6 = Yrkesutbildade arbetare, Okvalificerade arbetare, 
7 = Gruvarbetare. 

Den åldersspecifika fruktsamheten för de övre samhällsskikten och arbetar
grupperna 5-6 är mycket lika. Dessa grupper har således vid denna tid närmat 
sig varandra i fråga om fruktsamhetsmönster. Antagandet att gränserna mel
lan den lägre medelklassen och de övre skikten inom arbetarbefolkningen var 
tämligen otydliga ger belägg för en sådan tolkning.18 Vad som kan sägas med 
ledning av figur 6.6 är dels att fertiliteten generellt sett gått ned inom samtliga 
sociala skikt i förhållande till sekelskiftets nivåer, dels att gruvarbetargruppen 
uppvisar ett mönster som skiljer sig något jämfört med övriga socialgrupper. 
Till att bölja med var fruktsamhetsnivåerna allmänt sett något högre bland 
gruvarbetarfamiljerna än bland övriga grupper, dessutom kvarstod bland de 
förra det för den tidiga perioden kännetecknade mönstret med höga fruktsam
hetstal i de yngsta åldersbanden. 

De senare resultaten pekar mot att gruvarbetargruppen bibehöll en förhål
landevis låg vigselålder och avstod från att tillämpa någon form av barnbe
gränsning under de första åren efter giftermålet. I detta fall kan en påfallande 
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stark samstämmighet mellan utfallet av undersökningen av malmfältsmiljön 
och internationella resultat konstateras. Arbetare i järngruvor var en av de 
yrkesgrupper som i den år 1911 genomförda undersökningen av yrkesspecifik 
fruktsamhet i England och Wales uppvisade likartade karaktäristika. Det vill 
säga generellt sett hög fertilitet, vilken delvis kan förklaras av korta födelse
intervall under äktenskapets första fem till tio år.19 Vad vi kan konstatera i 
studiet av förhållanden i malmfältssamhällena, och som inte framgår av den 
brittiska undersökningen, är att det föreligger tecken på en tämligen tidig ned
gång i fruktsamhetstal, vilket i sin tur indikerar att någon form av barn-
begränsande åtgärder tillämpades även inom denna yrkeskategori. Redan i 
åldrarna 25-29 har fertiliteten reducerats starkt bland gruvarbetarfamiljerna. 
Denna utveckling är dessutom likartad både under 1920-talet och vid sekel
skiftet, vilket således talar för att även gruvarbetarbefolkningen i någon ut
sträckning reglerade den äktenskapliga fertiliteten vid båda undersökningstill
fällena. På vilket sätt och i vilken omfattning barnbegränsning praktiserades 
inom gruvarbetarbefolkningen, samt inom de övriga sociala grupperna, är frå
gor vi får anledning att återkomma till vid presentationen av resultaten av 
kohortstudien. 

Variationer i äktenskaplig fruktsamhet beroende på regionalt ursprung 

Vi har kunnat konstatera att social tillhörighet var av visst förklaringsvärde vid 
analysen av variationer i äktenskaplig fertilitet i lokalsamhället. Nästa steg blir 
därför att gå vidare med en studie rörande betydelsen av regionalt ursprung 
för förståelsen av fruktsamhetsutvecklingen i den aktuella miljön. Utgångs
punkt vid analysen av det regionala ursprungets betydelse för variationer i 
äktenskaplig fruktsamhet, är antagandet att en inflyttande befolkning i stor 
utsträckning kan förväntas bibehålla traditionella familjedemografiska möns
ter även efter ankomsten till den nya miljön. 

En indelning baserad på gifta kvinnors födelselän medför vissa metodologi
ska problem. Till att börja med är det svårt att avgöra hur länge en individ har 
vistats i den miljö där hon föds. Dessutom medför upplägget vid denna speci
fika delstudie ingen möjlighet till longitudinella ansatser, varför resultaten egent
ligen inte avspeglar en anpassningsprocess utan snarare variationer i frukt
samhet beroende på regionalt ursprung vid två observationstillfällen. Beträf
fande de frågor som förutsätter longitudinellt inriktade metoder, kommer dessa 
att behandlas separat i detta avsnitts avslutande del. När det gäller betydelsen 
av de eventuella regionala variationerna åren 1900 och 1920, måste dessa 
relateras till respektive regions relativa andel inom den studerade befolk
ningen. Innan vi går in på resultaten av undersökningen kan det därför vara 
lämpligt att redovisa den regionala fördelningen bland gifta kvinnor i åldrarna 
20-49 år vid de båda observationstillfällena. I syfte att så långt som möjligt 
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kunna säkerställa tillförlitligheten av de resultat som senare presenteras, har 
vid de följande redovisningarna endast familjer där både man och kvinna kom
mer från samma region utvalts. 

Tabell 6.6. Regional fördelning bland gifta kvinnor i Malmberget 1900 
och 1920. Giftermålsmönster 1 och 2. 

Region 
1900 

N % 
1920 

N % 

1 222 55 424 84 
2 88 22 31 6 
3 54 13 41 8 
4 40 10 12 2 
Summa: 404 100 508 100 

Källa: Folkräkningar. Förklaring: (Se figur 6.2a) 

Som framgår av tabell 6.6 kom huvuddelen av de familjer som uppfyllde de 
stipulerade kriterierna från den nordligaste regionen utgörande Norr- och 
Västerbotten. Andelen familjer där både kvinna och man kom från region 1 
uppgick år 1900 till 55% och hela 84% år 1920. Förklaringen till förändringen 
ligger dels i ändrade flyttningsmönster, vilka redogjorts för i kapitel 4, samt i de 
höga födelsetalen i malmfältssamhällena under industrialiseringsfasen. Vad 
gäller de övriga regionerna kan det konstateras att deras respektive andel var 
av viss omfattning under den tidiga undersökningsperioden, medan de var av 
ytterst marginell betydelse på 1920-talet. Återigen kan flyttningsmönstren och 
dessas förändring förklara den regionala sammansättningen. Vi har redan 
konstaterat att flyttningsrörelserna till och från malmfältssamhällena i huvud
sak berörde Norrbotten, vissa industrialiserade delar av övriga norrlandslän, 
samt den mellansvenska Bergslagen. Detta mönster avspeglas således tämli
gen väl i den regionala fördelning som framgår i tabell 6.5. Region 1 innefattar 
Norr- och Västerbotten, region 2 övriga norrlandslän och region 3 det mellan
svenska område där Bergslagen ingår. När det gäller den del av befolkningen 
vars ursprung kan sökas i den fjärde regionen, har migrationsstudien visat att 
delar av Värmlands och Skaraborgs län också i viss utsträckning var repre
senterad i in- och utflyttningen till malmfälten. Sammantaget kan det därför 
konstateras att fördelningen bland de familjer som ingår i denna undersökning 
tämligen väl överensstämmer med vad som kunde förväntas med ledning av 
vad som framkommit i migrationsundersökningen. Däremot bör det givetvis 
framhållas att undergrupperna i vissa fall är mycket små, vilket kan påverka 
tillförlitligheten i de resultat som presenteras. 
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Den primära frågan i denna delundersökning är att söka slå fast om de 
regionala variationer i äktenskaplig fruktsamhet som indelningen i figur 6.2a 
baseras på, kvarstod under det industriella initialskedet för samtliga innevå
nare nya lokala miljön. Utgångspunkten för frågeställningen ligger i att om det 
kan fastställas att traditionella familjedemografiska mönster överlever vid byte 
av miljö i såväl geografiskt som socialt hänseende, medför detta att ytterligare 
belägg för att föreställningen om ett tämligen rätlinjigt kausalsamband mellan 
industrialisering och demografisk förändring kan ifrågasättas. Dessutom skulle 
ett sådant resultat kunna ses som en bekräftelse på antagandet om nödvän
digheten av att vid analyser av fruktsamhetmönster på lokal nivå, integrera 
även andra demografiska faktorer såsom migration och nuptialitet. 

Tabell 6.7. Index för äktenskaplig fertilitet, Ig. Regionala variationer 1900 
och 1920. 

Region Ig 1900 Ig 1920 Igl900 i % av Igl920 

1 0,644 _ -

2 0,562 0,211 37,5 
3 0,679 0,293 43,2 
4 0,636 0,447 70,3 

Källa: Folkräkningar. Förklaring: (Se figur 6.2a) 

De regionala variationerna i äktenskaplig fertilitet åren 1900 och 1920 pre
senteras i tabell 6.7. Utfallet av undersökningen visar att nivåerna i fruktsam
het för kvinnorna från respektive region, i viss utsträckning sammanfaller med 
det som kunde förväntas. De lägsta indextalen uppmättes vid båda 
undersökningstillfällena för familjer från region 2, vilken representerar de 
områden i östra Mellansverige där den äktenskapliga fruktsamheten generellt 
sett var den lägsta. Vid tiden för sekelskiftet var emellertid fertiliteten hos 
befolkningsgrupper från regionerna 2 och 4 något högre än den för familjer 
från Norr- och Västerbotten. Skillnaderna är emellertid tämligen små och det 
bör vidare framhållas att det statistiska underlaget vad gäller regionerna 2 och 
4 är mycket begränsat. Betraktar vi förhållandena på 1920-talet framgår att 
fruktsamheten var högst bland familjer där både man och kvinna kom från 
region 4. För de båda andra områden där underlaget är av en omfattning som 
medger en analys ligger nivåerna avsevärt lägre. 

Det står klart att resultatet av denna undersökning måste tolkas med viss 
försiktighet. Vad som kan sägas är dock att det förefaller som om familjer 
från de områden i Mellansverige där indikationer om tillämpning av aktiv fa
miljeplanering kan konstateras för tiden före sekelskiftet 1900, uppvisar lägre 
firuktsamhetsnivåer än övriga befolkningsgrupper. De lokala variationerna tycks 
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föreligga även på 1920-talet, även om underlaget vid denna senare tidpunkt är 
än mer begränsat. I detta avseende kan hypotesen om variationer i fruktsam
het utifrån regionala premisser därför till viss del betraktas som bekräftad. 
När det gäller de regionala variationerna i övrigt är bilden avsevärt mer otyd
lig. Detta kan delvis förklaras av varierande storlek i fråga om statistiskt un
derlag. Dessutom finns anledning att påminna om att den indelning i regioner 
baserad på äktenskaplig fruktsamhetsnivå som presenteras här på intet sätt 
gör anspråk på att ge ovedersägligt korrekt bild av faktiska förhållanden. I 
likhet med andra strukturellt inriktade indelningar av större populationer bör 
denna betraktas som operationell till sin karaktär. Syftet var i det aktuella 
fallet att söka fastställa huruvida det i den studerade miljön förelåg tecken på 
variationer i fruktsamhet, vilka kan förklaras av traditionella familjedemografiska 
mönster hos den inflyttade befolkningen. Resultatet av undersökningen pekar 
mot att sådana variationer förelåg. Detta resultat medför i sin tur att förkla
ringen till fruktsamhetsmönstren och dess utveckling i den lokala miljön kan 
sökas i en kombination av både sociala och regionala faktorer. Det sista ledet 
i fertilitetsundersökningen blir därför att i en longitudinellt upplagd studie base
rad på familjerekonstitutioner söka tydliggöra de sätt på vilka de sociala res
pektive traditionellt regionala mönstren manifesterades. 

6.4. Förändrade fruktsamhetsmönster, från förlängda 
födelseintervall till paritetsspecifikt avbrott i födslar 

Analysen av fertilitetsutvecklingen i malmfälten har så här långt kunnat påvisa 
förekomsten av ett visst samband mellan fruktsamhetsmönster och social till
hörighet respektive regionalt ursprung. I denna den avslutande analysdelen 
kommer detta samband att prövas ytterligare. Det har redan kunnat konstateras 
att det förelåg vissa skillnader, med avseende på flyttningsmönster, nuptialitet 
och fertilitet, mellan förhållandena under samhällsbyggnadsfasen vid tiden för 
sekelskiftet 1900 och den senare delen av undersökningsperioden. Mojt 
bakgrund av dessa skillnader kommer de longitudinella analyser baserade på 
data från familjerekonstitutioner som genomförs i denna analysdel att inledas 
med en presentation av fruktsamhetsmönstren inom den av giftermåls
kohorterna som representerar förhållandena under industrialiseringsperioden. 
Därefter behandlas den senare kohorten bestående av kvinnor gifta mellan 
åren 1918 och 1922. 
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Metoden att mäta fertilitet med utgångspunkt i demografiska index är, som 
tidigare nämnts, begränsad till att påvisa förekomsten av paritetsspecifikt av
brott i födslar. Inte heller en redovisning av åldersspecifik fruktsamhet kan ge 
tydliga indikationer på andra former av medveten födelsekontroll. Detta i syn
nerhet vid analyser av populationer av begränsad storlek, där förändringar 
mellan olika åldersgrupper kan vara av slumpmässig karaktär. Kohortanalyserna 
kommer därför att inriktas mot att söka fastställa om medveten födelsekon
troll manifesterad genom förlängda födelseintervall kan observeras. Inrikt
ningen mot födelseintervall kan även medge kompletterade information med 
avseende på variationer i social tillhörighet och regionalt ursprung. 

Beträffande den tidiga undersökningsperioden har presentationen av so
ciala variationer i äktenskaplig fruktsamhet pekat på ett mönster som korre
sponderar tämligen väl med vad vi kunnat förvänta oss. Index för äktenskap
lig fertilitet var lägst bland familjer tillhörande över- och medelklass och högst 
inom gruvarbetarbefolkningen. Med ledning av den åldersspecifika äktenskap
liga fruktsamheten vid sekelskiftet 1900 kan dock vissa avvikelser från det 
väntade mönstret konstateras. Till att börja med låg den äktenskapliga 
fruktsamheten totalt sett på en nivå som, trots att den var hög, inte uppgick till 
vad som här räknas som naturlig fertilitet. De fruktsamhetsnivåer som upp
mätts för gifta hutteritiska kvinnor var högre än de som kunde konstateras i 
malmfältens samhällen. Beträffande de sociala variationerna i åldersspecifik 
fruktsamhet kunde det konstateras att skillnaderna mellan de sociala grup
perna i första hand var koncentrerade till åldrarna 20 till 24 år. Fruktsamheten 
för denna åldersgrupp var låg bland gifta kvinnor inom över- och medelklass 
samtidigt som den var hög inom gruvarbetarbefolkningen. 

Tabell 6.8. Födelseintervall i månader med hänsyn till paritet. Sociala 
variationer. Kohort /, 1897-1903. 

Socialgrupp -1 1-2 2-3 3-4 4-5 

14 15 23 25 22 37 
5-6 13 26 26 28 26 
7 12 29 35 34 36 
Totalt 13 26 29 28 33 

Källa: Församlingsböcker. Förklaring. Social grupp. 1 - 4 = Storföretagare, Högre tjänstemän, 
Småföretagare, Lägre tjänstemän, 5 - 6 = Yrkesutbildade arbetare, Okvalificerade arbetare, 
7 = Gruvarbetare. 

Födelseintervallen för kvinnor i kohort I från giftermålet till femte barnets 
födelse presenteras i tabell 6.8. Det kan inledningsvis konstateras att skillna
derna mellan de olika sociala grupperna i fråga om tid från giftermålet till 
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första barnets födelse var tämligen små. Detta resultat visar att de sociala 
variationer i åldersspecifik fruktsamhet för åldrarna 20-24 år som presente
rats tidigare bör tolkas med viss försiktighet. Den bild som framträder i tabell 
6.8 visar snarare på ett förhållande där intervallet mellan giftermålet och för
sta födseln generellt sett var lägre än det mellan senare födda barn. 

Beträffande intervallen mellan födslar i högre paritet kan däremot utfallet 
betraktas som något överraskande. Utgår vi från att födelseintervall översti
gande 30 månader kan tolkas som tecken på medveten födelsekontroll inom 
en befolkning, förefaller denna form av barnbegränsning vara vanligast bland 
gruvarbetarfamiljer. Födelseintervallen från andra paritet och uppåt var ge
nomgående längst inom denna grupp. Det förefaller vidare som om en tydlig 
förlängning i tid mellan födslarna inträder från och med andra barnets födelse. 
Födelseintervallen inom gruvarbetargruppen överstiger därefter i samtliga 
födslar 30 månader. Beträffande över- och medelklassgruppen kan en mot
svarande tydlig förlängning konstateras först mellan fjärde och femte barnet. 
När det gäller arbetarbefolkningen utom gruvarbetare kan ingen förändring 
med avseende på födelseintervallens längd konstateras. Då underlaget, sär
skilt vad gäller födslarna i högsta paritet, är tämligen litet, kan tolkningen av 
resultatet innefatta ett visst mått av osäkerhet. Vid en jämförelse med redo
visningen av sociala variationer i åldersspecifik fruktsamhet, förefaller emel
lertid utfallet av undersökningen i detta avseende vara rimlig. Vi har i den 
förra presentationen redan kunnat konstatera att fruktsamhetstalen för åld
rarna 24-49 år var lägst inom gruvarbetarbefolkningen även om skillnaderna 
mellan de respektive grupperna härvidlag var förhållandevis små. Sammanta
get talar således resultaten av de båda analyserna för att de inom gruvarbetar
gruppen mycket höga fruksamhetstalen i de yngre åldersbanden tidigt avlös
tes av lägre nivåer, vilket kan tolkas som en följd av tillämpning av barnbe
gränsning. 

Det är givetvis tänkbart att utfallet av undersökningen rörande födelse-
intervall kan ha påverkats av begränsningar i det kvantitativa underlaget. Dess
utom är det möjligt att traditionella familjedemografiska mönster kan vara av 
viss betydelse vid förståelsen av det presenterade resultatet. I syfte att söka 
bedöma förklaringsvärdet av social tillhörighet respektive regionalt ursprung 
har en cox-regressionsanalys genomförts där variabler representerande dessa 
båda bakgrundsfaktorer inkluderats. Då tiden mellan födslar kan förväntas 
vara längre för kvinnor i de övre ålderbanden har ett test för paritet inklude
rats i modellen. Metoden ger som framgått en möjlighet att värdera betydel
sen av de variabler som medtagits och samtidigt genom att bedöma den statis
tiska signifikansen pröva tillförlitligheten i undersökningen. 
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Tabell 6.9. Cox-regressionsanalys av födelseintervall. Giftermålskohort 
/, 1897-1903. 

Variabel B Sig. ExpB 

Socialgrupp Baseline "7" 
1 - 4  
5 - 6  

0,559 
0,372 

0,000 
0,024 
0,000 

1,749 
1,451 

Region Baseline "4" 
1 
2 
3 

-0,399 
-0,108 
-0,019 

0,056 
0007 
0,353 
0,905 

0,671 
0,898 
0,981 

Paritet -0,051 0,166 0,950 

Förklaring. Social grupp. 1 - 4 = Storföretagare, Högre tjänstemän, Småföretagare, Lägre 
tjänstemän, 5 - 6 = Yrkesutbildade arbetare, Okvalificerade arbetare, 7 = Gruvarbetare. 
Region: (Se figur 6.2a.) 

Utfallet av analysen presenteras i tabell 6.9. Det framgår här att tydliga 
variationer i fördelsintervall kan konstateras mellan sociala grupper. Resulta
tet för denna variabel är vidare den statistiskt signifikant. Betydelsen av regionalt 
ursprung kan däremot inte bekräftas i analysen. Huvudeffekten för denna 
variabel är signifikant endast på 10 % nivå. Variationerna mellan de olika 
grupperna är dessutom i detta fall generellt sett mindre jämfört med dem be
roende på social tillhörighet. Analysen pekar således på att social tillhörighet 
var av större betydelse för variationer i fråga om förlängda födelseintervall än 
regionalt ursprung. 

Resultatet av analyserna av variationer i födelseintervall är överraskande. 
Såväl redovisningen av demografiska index som nivåerna på den ålders
specifika äktenskapliga fruktsamheten gav inga indikationer om barnbegräns
ning i miljön vid tiden för sekelskiftet 1900. Den longitudinellt inriktade analy
sen pekar i en annan riktning. Utfallet av undersökningen inriktad mot tidsin
tervall mellan födslarna inom Kohort I kan ses som ett belägg för antagandet 
att mätmetoder utgående från demografiska index endast medger identifie
ring av förekomsten av paritetsspecifikt avbrott i födslar inom en befolkning. 
Sammantaget talar kohortanalysen och de tidigare presenterade resultaten av 
fruktsamhetsmönster därför för att medveten födelsekontroll vid denna tid i 
första hand manifesterades i förlängda födelseintervall. Ytterligare en över
raskande iakttagelse är att indikationerna på denna praxis är tydligast inom 
gruvarbetarbefolkningen. Detta förhållande överensstämmer inte med vad som 
kunde förväntas mot bakgrund av de teoretiska antaganden som grundats på 
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observationer i internationell forskning. Det bör visserligen framhållas att den 
äktenskapliga fruktsamheten bland gruvarbetare även i detta gruvdistrikt to
talt sett var hög vid tiden för sekelskiftet. 

Figur 6.7. Sociala variationer i tid mellan andra och tredje födsel inom 
tidsintervallet 0-3 år. Survival function. 

Socialgrupp 

800 1000 1200 

Källa: Församlingsböcker. Förklaring. Social grupp. 1 - 4 = Storföretagare, Högre tjänstemän, 
Småföretagare, Lägre tjänstemän, 5 - 6 = Yrkesutbildade arbetare, Okvalificerade arbetare, 7 = 
Gruvarbetare. 

De sociala variationerna i tid mellan andra och tredje födseln för kvinnorna 
i kohort I illustreras grafiskt i figur 6.7. Det framgår här tydligt att de största 
skillnaderna i födelseintervall i tredje paritet kan konstateras mellan arbetar
befolkningen och familjerna inom över- och medelklass. Tolkningen av resul
taten med avseende på dessa variationer är, vilket kommer att diskuteras längre 
fram, inte helt entydiga. Som redan framgått kan tendensen till förlängt födelse
intervall tydligast synliggöras inom familjer tillhörande gruvarbetargruppen. 

Redan i tidigare presentationer av den lokala utvecklingen med avseende 
på fruktsamhetsmönster kunde en generell nedgång i fertilitet konstateras. 
När det gäller index för äktenskaplig fertilitet var detta år 1920 på en nivå som 
indikerar tämligen allmän förekomst av familjeplanering. Mot bakgrund av 
dessa observationer kan vi förvänta oss vissa förändringar vid en jämförelse 
mellan förhållanden med avseende på barnantal för de båda giftermålsko
horterna. Det bör framhållas att den longitudinella kohortstudien i första hand 
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är inriktad mot analyser av födelseintervall. I sammanhanget kan det dock 
vara lämpligt att betrakta eventuella förändringar i fruktsamhetsmönster uti
från en inriktning som både behandlar förlängda födelseintervall och begräns
ningar i antalet födslar manifesterat som paritetsspecifikt avbrott. Anledningen 
till detta är att debatten inom forskningen rörande fertilitetstransitionen, som 
tidigare framgått, ofta betraktat dessa båda metoder för barnbegränsning som 
konkurrerande. Frågeställningarna har tenderat att stanna vid huruvida för
längda födelseintervall alternativt paritetsspecifikt avbrott i barnafödande va
rit mest betydelsefull vid övergången till låga fruktsamhetsnivåer i västvärl
den. Det finns skäl att anta att en sådan inriktning mot ett "antingen eller 
förhållande" kan vara missvisande. Vissa forskningsresultat pekar mot att 
nedgången i index för äktenskaplig och total fertilitet vilken inleddes i Västeu
ropa vid slutet av 1800-talet endast representerade en fas i en längre process 
av förändrade fruktsamhetsmönster där i ett tidigare skede giftermålsmönster 
och förlängning av födelseintervall var av betydelse.20 De resultat som hittills 
presenterats i denna undersökning kan sägas överensstämma med ett sådant 
synsätt, även om den undersökta tidsperioden i detta fall är kort. 

Ytterligare ett skäl till att söka kombinera analysinriktningen i samband 
med kohortstudien på ett sätt som belyser såväl födelseintervall som barnantal 
är att de respektive metoderna vid barnbegränsning kan antas manifesteras 
på olika sätt. Kännetecknade för paritetsspecifikt avbrott i barnafödande är 
att metoden innebär att den tid av livs-cykeln som för kvinnan i en kärnfamilj 
upptas av spädbarnsvård och barnpassning förkortas. I den händelse den se
nare formen av barnbegränsning var den mest frekventa inom en befolkning, 
bör vi därför inte återfinna tecken till förlängda intervall mellan födslarna. Det 
önskvärda antalet barn i en familj torde istället ha fötts inom loppet av en 
förhållandevis kort tidsperiod. I den händelse de lägre indexnivåerna som re
dovisats för 1920-talets början representerar en relativt allmän tillämpning av 
familjeplanering i form av paritetsspecifikt avbrott i födslar kan ett sådant 
mönster antas avspeglas i skillnader i det totala antalet barn som fötts av 
kvinnor i respektive kohorter. Dessutom kan det förväntas att intervallen mel
lan födslarna i den senare kohorten representerande förhållanden på 1920-
talet var kortare än dem som observerats för giftermålskohort I. 

Den procentuella fördelningen av antalet födda barn för kvinnor vid 35 års 
ålder inom giftermålskohorterna I och II presenteras i figur 6.8. Anledningen 
till att uppgifterna baseras på kvinnor i åldern 35 år är att denna åldersgräns 
ger en möjlighet att basera undersökningen på ett tämligen tillförlitligt under
lag. Bortfallet inom de respektive kohorterna till följd av utflyttning och döds
fall var, som framgått i metoddiskussionen i anslutning till detta avsnitt, bety
dande. I detta fall täcks således inte kvinnans hela fertila tid. Mot bakgrund av 
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att den åldersspecifika fruktsamheten avtar markant efter åldersbandet 30-34 
år även i ett fall där naturlig fruktsamhet föreligger, kan dock tidpunkten för 
observationerna bedömas ge relativt tillförlitliga resultat. 

Figur 6.8. Antal födslar för kvinnor vid 35 års ålder. Procentuell för
delning. Giftermålskohort I, 1897-1903, och II, 1918-22. 
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Källa: Församlingsböcker. 

Av figur 6.8 kan tydliga förändringar i fråga om barnantal per gift kvinna 
utläsas. Inom giftermålskohort I var bilden ifråga om det totala antalet födslar 
för kvinnor i den aktuella åldern relativt spridd. Den största gruppen represen
teras i detta fall av familjer där antalet barn uppgick till fyra. När det gäller 
förhållandena inom giftermålskohort II, vilken representerar 1920-talet, finner 
vi ett annat mönster. Flertalet kvinnor inom denna grupp hade vid 35 år ålder 
fött mellan ett och tre barn. Familjer med fler än tre barn var däremot svagt 
representerade i denna kohort. När det gäller andelen barnlösa äktenskap låg 
denna på drygt 15 % i båda kohorterna. 

De mönster som synliggörs i figur 6.8 uppvisar tecken på förändringar 
vilka kan tolkas som en övergång till medveten familjeplanering manifesterad 
som paritetsspecifikt avbrott i barnafödande. Detta resultat överensstämmer 
således med de antaganden som kunde göras med avseende på index för 
äktenskaplig fertilitet och åldersspecifik äktenskaplig fruktsamhet. Som redan 
diskuterats kan vidare en sådan förändring tänkas inverka på födelseintervall
ens längd. Detta då familjeplanering med denna metod innefattar en förkort
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ning av den tiden gifta kvinnor i kärnfamiljen ägnar åt vård av hemmavarande 
mindre barn. I tabell 6.10 redovisas födelseintervallen i giftermålskohort II för 
barn i paritet ett till och med fyra. Anledningen till att analysen begränsas till 
födslar i fjärde paritet är, som till viss del kan utläsas av figur 6.8, att det 
kvantitativa underlaget för födslar högre upp i barnantalet är begränsat. Av 
samma anledning bör resultaten för vissa av de sociala grupperna tolkas med 
viss försiktighet. Detta gäller särskilt gruppen 1- 4 vilken representerar den 
lokala över- och medelklassen. Betraktar vi utfallet för kohorten totalt, kan 
det emellertid konstateras att tecken till medvetet förlängda födelseintervall 
saknas. Det bör framhållas att de genomsnittliga värdena i tabellen kan be
traktas som representativa för ett generellt mönster, vilket innebär att indivi
duella avvikelser kan förekomma. Avsaknaden av tecken på förlängda födelse
intervall mellan tredje och fjärde barn kan därför tolkas som att vissa familjer 
i miljön inte tillämpade någon form av barnbegränsning. Då samma förhål
lande torde gälla även för den tidigare giftermålskohorten pekar ändå kohort
studien mot en övergång i fråga om metoder för barnbegränsning på generell 
nivå, från förlängning av födelseintervall till paritetsspecifikt avbrott i barnafö
dande. 

Tabell 6.10. Födelseintervall i månader med hänsyn till paritet. Sociala 
variationer. Giftermålskohort II, 1918-22. 

Socialgrupp -1 1 - 2  2 - 3  3 - 4  

1 - 4  16 31 26 26 
5 - 6  10 23 23 29 
7 11 25 25 24 
Totalt 12 26 25 26 

Källa: Församlingsböcker. Förklaring: 1 - 4 = Storföretagare, Högre tjänstemän, Småföretagare, 
Lägre tjänstemän, 5 - 6 = Yrkesutbildade arbetare, Okvalificerade arbetare, 7 = Gruvarbetare. 

6.5. Slutdiskussion 

Undersökningen av fruktsamhetsmönster i den norrbottniska gruvmiljön 
perioden 1900-1920 har visat på överraskande resultat. Vid analyserna av de 
lokala äktenskapliga fruktsamhetsmönstren har två metoder tillämpats. Den 
ena baserades på mätmetoden utgående från demografiska index, vilket medgav 
möjligheter till jämförelser med förhållanden i andra gruvindustriella miljöer. 
Då metoden ifråga endast medger observerbara indikationer på en form av 
medveten barnbegränsning, nämligen paritetsspecifikt avbrott i barnafödandet 
(stopping), kompletterades undersökningen med longitudinellt upplagda analyser 
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baserade på familjerekonstitutioner. De senare analyserna utgick från data 
hämtade från två giftermålskohorter vilka representerade olika faser i den 
lokala demografiska utvecklingen. Den tidiga kohorten, Giftermålskohort I, 
representerade härvid förhållanden under industrialiseringsfasen vid tiden för 
sekelskiftet 1900 och den andra, Giftermålskohort II, representerade mönstren 
vid böljan av 1920-talet. Kohortanalyserna inriktades i huvudsak mot variationer 
i födelseintervall. 

Den första analysdelen, vilken baserades på demografiska index och ålders-
specifik fertilitet, visade att det för gruvmiljöer generella mönstret av hög frukt
samhet kunde konstateras i den lokala kontext som här studeras under 
industrialiseringsperioden vid sekelskiftet. Förklaringen till detta mönster kunde 
till största delen sökas i en samverkan mellan hög äktenskaplig fertilitet och en 
hög andel gifta kvinnor i fertil ålder. Även den utomäktenskapliga fertiliteten 
var betydande, särskilt under industrialiseringsfasen, vilket till viss del förkla
rades av förekomsten av föräktenskaplig samlevnad. Utgår vi från antagan
det om ett samband mellan inflyttning, giftermålsmönster och fertilitet, vilket 
stipulerats i den modell för demografisk utveckling som utarbetats av Michael 
Haines, kan ett sådant förhållande äga giltighet under den tidiga fasen i sam
hällsutvecklingen. Modellen ifråga bygger på antagandet om en samverkan 
mellan demografiska karaktäristika som antas vara representativa för 
gruvindustriella miljöer. Hög inflyttning av manlig arbetskraft är tänkt att med
föra en ojämn könsfördelning på lokal nivå. Detta förhållande påverkar, till
sammans med de relativt begränsade möjligheterna till yrkesarbete för kvin
nor, den kvinnliga giftermålsåldern. Låg kvinnlig giftermålsålder och hög äk
tenskaplig fruktsamhet är slutligen tänkt att medföra höga reproduktionstal i 
gruvmiljöer. Vi har tidigare i denna avhandling kunnat konstatera att flertalet 
av de kriterier som presenterats i modellen med avseende på lokal könsfördel
ning, giftermålsfrekvens och kvinnlig giftermålsålder uppfylldes också i de 
norrbottniska gruvsamhällena. Då även det betydelsefulla förhållandet med 
hög äktenskaplig fruktsamhet var giltigt i miljön vid tiden för sekelskiftet kan 
därför ett samband i enlighet med modellen sägas föreligga. 

Med utgångspunkt i demografiska index för total och äktenskaplig fertilitet 
kunde emellertid vissa betydelsefulla avvikelser från det förväntade mönstret 
konstateras. Perioden av hög fruktsamhet var starkt koncentrerad till den ti
diga fasen i samhällsutvecklingen och redan på 1920-talet kunde indikationer 
om tillämpning av familjeplanering konstateras. Detta förhållande reser vissa 
tvivel rörande modellens generella giltighet. Det tänkta sambandet mellan hög 
fruktsamhetsnivå och låg kvinnlig giftermålsålder vilar på antagandet om hög 
äktenskaplig fruktsamhet inom gruvarbetarbefolkningen. Det har tidigare vi
sats att giftermålsåldern för kvinnor sjönk successivt under hela den stude
rade tidsperioden. De lägsta noteringarna för medelvigselåldern för kvinnor 
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kunde således konstateras i början av 1920-talet. Då den äktenskapliga 
fruktsamheten vid denna tid var förhållandevis låg, upphör därför sambandet 
mellan giftermålsålder och total fruktsamhet att gälla. I detta avseende skilde 
sig mönstret i de norrbottniska gruvsamhällena från det som iakttagits vid 
analyser av exempelvis brittiska gruvdistrikt. Kännetecknade för de senare 
områdena var istället en påfallande kontinuitet med avseende på höga repro
duktionstal. 

Förklaringen till hög fertilitet bland gruvarbetarfamiljer har knutits till familje
ekonomiska förhållanden. I detta sammanhang har det hävdats att inkomst
bortfall till följd av stigande ålder för de yrkesarbetande männen, kompense
rats genom att kvarboende söner kunnat bidra ekonomiskt till familjens för
sörjning. Det har i tidigare kapitel visats att ett liknande förhållande i fråga om 
inkomstförändringar över livs-cykeln förelåg inom den svenska bruks- och 
gruvhanteringen vid början av 1920-talet. När det gäller de lokala förhållan
dena bör dock framhållas att lönenivåerna för gruvarbetare i Malmberget och 
Kiruna var höga vid en nationell jämförelse. Det har vidare visats att söners 
avflyttning från föräldrahushållet i allmänhet sammanföll med eget giftermål, 
vilket medförde att flertalet lämnade föräldrahemmet i en ålder av mellan 20 
och 24 år. Det är såleds, mot bakgrund av de resultat som presenterats i 
denna studie, svårt att peka mot ett tydligt samband mellan familj e-ekono-
miska förhållanden och förändrade fruktsamhetsmönster på det sätt som här 
diskuterats. 

Utfallet av de longitudinella analyserna medför ytterligare svårigheter med 
att knyta fruktsamhetsmönstren till familje-ekonomiska förhållanden i enlighet 
med ovanstående resonemang. Analyser av sociala variationer i äktenskaplig 
fruktsamhet visade på ett förväntat mönster där fertiliteten var lägst inom den 
lokala över- och medelklassen och högst inom gruvarbetarbefolkningen. De 
longitudinella analyserna inriktade mot födelseintervall pekade emellertid i en 
något överraskande riktning. Vi kunde i detta sammanhang konstatera att, 
trots att fruktsamheten totalt sett var hög vid tiden för sekelskiftet, återfanns 
tydliga indikationer på medveten barnbegränsning manifesterade genom för
längda födelseintervall inom den giftermålskohort som representerade förhål
landen under industrialiseringsfasen. Tecken på en sådan praxis var vidare 
tydligast bland gruvarbetarfamiljerna. Resultatet ifråga kan därför ses som en 
bekräftelse på de metodiska bristerna förknippade med mätmetoder baserade 
på demografiska index. Dessutom föranleder observationerna en viss modi
fiering av den generella bilden av sekelskiftets arbetarbefolkning. 
Fruktsamheten bland gruvarbetarfamiljerna var hög, men den var inte okon
trollerad. 
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Analyserna av den giftermålskohort som representerar förhållandena på 
1920-talet talar för att en förändring i fråga om praxis för barnbegränsning ägt 
rum vid denna tid. Redan med ledning av nivåerna på index för äktenskaplig 
fertilitet kunde en ökad tillämpning av familjeplanering manifesterad som 
paritetsspecifikt avbrott i barnafödande antas förekomma vid denna tid. Kohort
studien bekräftade detta antagande. Det totala antalet barn födda av kvinnor 
vid 35 års ålder var i den senare kohorten allmänt sett lägre än det för giftermål
skohorten representerande sekelskiftet. Denna förändring i fråga om barnan
tal sammanföll vidare med ändrade förhållanden med avseende på födelse
intervall. Inom 1920-talskohorten kunde inga tydliga tecken på förlängda 
födelseintervall konstateras. 

Sammanfattningsvis kan analyserna av lokala fruktsamhetsmönster i 
gruvsamhällena Malmberget och Kiruna tidsperioden 1900 till 1920 sägas peka 
mot ett förhållande där förändringarna i äktenskaplig fertilitet kan tolkas som 
en övergång i fråga om metoder för barnbegränsning från förlängda födelse
intervall till paritetsspecifikt avbrott i barnafödandet. Mot bakgrund dels i de 
empiriska iakttagelser som presenterats här och dels i arbetar- och gruvar-
betarbefolkningens dominerande ställning inom den lokala sociala strukturen, 
kan dessa förändringar härledas till just dessa samhällsgrupper. I fråga om 
barnbegränsning förefaller i detta sammanhang gruvarbetargruppen ha intagit 
något av en pionjärställning på den lokala nivån. Det faktum att tecken till 
medveten barnbegränsning kunnat konstateras redan vid tiden för sekelskif
tet, då fruktsamhetsnivån totalt sett var hög, kan sägas påverka synen på den 
förändringsprocess vi här belyst. Det faktum att metoder för barnbegränsning 
praktiserades innan tecken på ett radikalt minskat barnantal per familj kunnat 
observeras, medför att övergången till det senare mönstret inte entydigt kan 
förklaras som en innovationsprocess initierad genom exempelvis ökad tillgång 
på preventivmedel. Det förhållandet att kunskapen i fråga om barnbegränsande 
metoder var spridda vid sekelskiftet kan däremot förklara den mycket snabba 
nedgång i fertilitet som observerats. 
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Opinionsbildning och 
familj edemo grafisk förändring 

De resultat som presenterats i avsnitten 4, 5 och 6 har visat att sambanden 
mellan lokal industriell arbetsmarknad och demografisk utveckling inte är en
tydiga på det sätt som kunde förväntas med utgångspunkt i tidigare forskning. 
Framförallt reser analysen av fertilitetsutvecklingen vissa tvivel vad gäller till
förlitligheten hos modeller som ensidigt bygger på samband mellan arbets
marknad, migration, giftermålsmönster och fruktsamhet. Den kraftiga ned
gång i äktenskaplig fruktsamhet som observerats för perioden 1900 till 1920 
kan exempelvis inte förklaras av förändringar i kvinnlig giftermålsålder till 
följd av ändrade arbetsmarknadsvillkor. Inte heller kan det minskade barna-
födandet inom familjen direkt knytas till förändringar i industriellt produktions
sätt eller i andra delar av lokalsamhället, vilka skulle ha medfört att den för
väntade kostnaden för barn ändrades. Det finns därför anledning att rikta 
uppmärksamhet mot tänkbara förklaringar till förändrade fruktsamhetsmönster 
som inte enbart kan knytas till lokal industriell struktur. 

Syftet i denna avslutande analysdel är att diskutera förklaringar till den 
tidiga fruktsamhetsnedgången utifrån två aspekter. Den första tar utgångs
punkt i betydelsen av framväxten av institutioner inom den offentliga sfären i 
lokalsamhället, varvid diskussioner inom i första hand radikala kvinnoförbund 
rörande frågor med anknytning till familj och barn analyseras. Dessa analyser 
kommer även att knytas till den nationella debatten angående nymalthusianism 
och aktiv familjeplanering. Den andra aspekt som diskuteras utgår ifrån eko
nomiska och materiella motiv till familjeplanering i den miljö som studeras. 
Inriktningen styrs i detta sammanhang mot frågor kring de sätt på vilket fakto
rer såsom trångboddhet, lönerörelser och barns möjligheter till familjeekonomiska 
bidrag påverkade de förväntade kostnaderna för barn hos befolkningen. 
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7.1. Kommunikation, familj och offentlighet 

I samband med diskussionen av begreppet kommunikativt handlande, vilken 
presenterades i avhandlingens inledningskapitel, framfördes antagandet att 
formerna för kommunikation inom familjen kan verka bestämmande för utfallet 
av beslut och ageranden vilka ytterst påverkar familje- och fruktsamhets
mönster. Tillämpning av familjeplanering och aktiv barnbegränsning kan i en
lighet med detta antagande betraktas som resultat av samförståndslösningar 
vilka uppnås inom ramarna för kommunikationsformer i familjen. Dessa for
mer kan i sin tur antas bestämmas av rådande genussystem i lokal samhällelig 
kontext, med avseende på könsroller och maktfördelning inom familjen. Dessa 
faktorer står, i enlighet med tidigare forskning, i ett nära samband till förhållan
den inom lokala arbetsmarknader i tidiga industrimiljöer. Gruvindustrin intog 
härvid en speciell position i det att utestängandet av kvinnor från arbetsmark
naden i ett tidigt skede medförde en utveckling mot ett manligt familjeförsöijar-
ideal. 

Könsroller i betydelsen uppdelning av arbetsuppgifter efter kön är emeller
tid endast den ena subkomponent som bestämmer karaktären hos ett, i detta 
fall lokalt, genussystem. Den andra konstitueras av graden av genusstratifiering, 
dvs. institutionaliserad ojämlikhet mellan män och kvinnor i ett samhälle. Mel
lan dessa båda komponenter föreligger starka samband. Den lokala organi
seringen i gruvsamhällen medförde att mannen skapades till norm, i såväl 
arbete, organisationer som i samhällsuppbyggnaden. Detta förhållande var 
delvis ett resultat av att samhällena ytterst organiserades utifrån arbetskrafts
behovet. Den stationära arbetsstyrkan på lokal nivå kom att utgöras av gifta 
arbetare med familjeförsörjarlön. Som ett led i arbetsgivarnas politik betona
des därför kvinnornas uppgift som hustrur eller blivande hustrur och giftermål 
uppmuntrades genom förmåner med avseende på bostads- och anställningsför
hållanden. Samhällena strukturerades därför efter en genusprincip som inne
bar att kvinnor underordnades män.1 

Genussystem av den karaktär som beskrivits som representativa för 
gruvsamhällen kan antas påverka relationerna inom familjen, vilket leder till 
vissa familjedemografiska implikationer. Det har visats föreligga tydliga sam
band mellan könsroller definierade utifrån ekonomiska premisser och äkten
skaplig fruktsamhet. Sambandet ifråga bygger på antagandet att en strikt upp
delning i ekonomiska roller för män respektive kvinnor medför ett förhållande 
där följderna av hög fruktsamhet fördelas ojämnt mellan könen. Dessutom 
tenderar kommunikationen inom familjen rörande frågor kring fruktsamhet 
och sexualitet styras av konventioner vilka formas av det lokala genussystemet. 
Kvinnans underordning i gruvmiljöer kan därför medföra att hennes inflytande 
även vad gäller frågor inom familjen begränsas.2 
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De samband mellan genussystem och fruktsamhet inom äktenskapet som 
beskrivits korresponderar inte helt med de resultat som presenterats i föregå
ende kapitel. Nedgången i äktenskaplig fertilitet under den studerade tidspe
rioden kan exempelvis svårligen knytas till några genomgripande förändringar 
vad gäller ekonomiska roller för män och kvinnor i miljön. Resultaten pekar 
därför mot att sambanden mellan könsroller, genusstratifiering och familjedemo
grafiska mönster i den lokala kontexten bör undersökas närmare. 

I detta sammanhang kan relationerna mellan den privata och offentliga 
sfären i miljön tjäna som utgångspunkt för undersökningen. Det faktum att 
könsrollerna inom familjen formas av förhållandena på den lokala arbetsmark
naden överensstämmer väl med en samhällsmodell som stipulerar direkta re
lationer mellan livsvärldens privata sfär och det ekonomiska systemet på lokal 
nivå. Den institutionella ojämnlikhet mellan könen som påvisats i gruvindustriella 
miljöer kan därför förklaras inom ramen för system - livsvärldsmodellen. I 
den händelse vi lägger in den eventuella betydelsen av opinionsbildning inom 
livsvärldens offentliga sfär är det möjligt att erhålla ett analytiskt verktyg som 
kan bidra till ökad förståelse för förändringsprocesser inom familjen som inte 
kan knytas till arbetsmarknad och ekonomiskt system. Tanken är här att köns-
stratifieringen i samhället inte enbart påverkas av ekonomiskt betingade köns
roller, utan även av diskussioner av mer politisk karaktär inom livsvärldens 
offentliga sfär. 

Det är i detta sammanhang den höga folkrörelseanslutningen i Norrbottens 
gruvsamhällen kan visa sig vara av betydelse för förståelsen av den oväntade 
utveckling av familjedemografiska mönster som konstateras. Etableringen av 
fackliga och politiska organisationer knutna till arbetarrörelsen kan härvid vara 
betydelsefull på flera sätt. Den innebar att det i den lokala miljön fanns institu
tioner som tog del av och hade möjlighet att vidarebefordra diskussioner rö
rande politiska och sociala frågor som fördes på central, nationell nivå. De 
fackliga organisationerna medgav vidare en möjlighet för dess medlemmar att 
aktivt söka påverka inkomst- och arbetsförhållanden, vilket således inbegriper 
relationerna mellan privatsfär och ekonomiskt system. Bildandet av radikala 
kvinnoorganisationer kan slutligen betraktas som av stor vikt för frågor rö
rande familj och fertilitet. Karaktären hos det lokala genussystemet medförde 
att dessa frågor vidare kan ha uppfattats som mer centrala för kvinnoförbund
ens medlemmar än för dem i de manligt dominerade fackföreningarna. Kvinno
organisationerna medförde dessutom möjligheter för kvinnor att delta och agera 
i den offentliga sfären, vilket kan ses som en viktig komponent till förbättringar 
med avseende på kvinnans maktposition i samhället och inom familjen.3 

I samband med denna diskussionen finns också anledning att återknyta till 
begreppet kommunikativ handling. Habermas samhällsmodell bygger, som in
ledningsvis nämnts, på ett särskiljande av de former av handlande som är 
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representativa för integrationsprocesserna inom livsvärlds- respektive system
sidan. Det strategiska handlandet betraktas härvid som den dominerande for
men inom det ekonomiska systemet och förvaltningen, då den samordning 
som sker utgår från handlingarnas konsekvenser. Det förståelseinriktade kom-
munikativa handlandet ses däremot som representativt för livsvärldens pri
vata och offentliga sfärer. Den senare definitionen kan betraktas som väsent
lig för förståelsen av den offentliga sfärens betydelse för opinionsbildning. 
Kommunikativ handling kan dels ses som ledande till social integration och 
upprättande av solidaritet, dels som förverkligandet av en handlingsplan som 
vilar på en situationstolkning. Att handla kommunikativt är att handla i syfte att 
uppnå enighet med andra aktörer om målet för handlingen.4 Det har i detta 
sammanhang framhållits att det förståelseinriktade samtalet kan betraktas som 
grundläggande för den tidiga svenska arbetarrörelsens kommunikation.5 

7.2. Familjeplanering och politisk radikalism 

Inriktningen mot socialistiska fackliga och politiska föreningar motiveras inte 
enbart av arbetarrörelsens tidiga förankring i den miljö som studeras, utan 
även av den fråga som behandlas. Huvudfrågeställningen i detta avsnitt rör 
förklaringar till förändrade mönster i fråga om äktenskaplig fertilitet i den lo
kala kontexten under 1900-talets första decennier. Den studerade perioden 
sammanfaller med en tid av intensiv debatt kring frågor rörande födelsekon
troll och barnbegränsning. Bakgrunden till debatten kan sökas i teorier om 
befolkningsfrågor som kan sammanfattas under beteckningen nymalthusianism. 
De tankegångar som låg till grunden för nymalthusianismen formulerades först 
i Storbritannien på 1830-talet. Företrädare för denna riktning inspirerades av 
Malthus tankegångar. Thomas Robert Malthus utgick vid diskussionen i den 
första utgåvan av "An Essay on the Principle of Population", publicerad 1798, 
från förhållanden representativa för det förindustriella samhället. Han såg 
härvid ett samband mellan ekonomisk tillväxt och ökad befolkning. En ohäm
mad befolkningstillväxt medförde överbefolkning, vilket endast kunde undvi
kas genom positiva kontrollfaktorer. Svält, epidemier och krig betraktades därför 
som nära nog nödvändiga företeelser som förmådde hålla folkmängden i ett 
samhälle på en lämplig nivå. I den andra utgåvan av boken år 1803 reviderar 
Malthus vissa av dessa idéer. Han betraktar inte längre kopplingen mellan 
ökat ekonomiskt välstånd och risk för överbefolkning som lika stark som det 
ges intryck av i utgåvan från 1798. Dessutom pekar han mot möjligheten till 
och nödvändigheten av preventiv kontroll syftande till att begränsa nativiteten. 
Med preventiva kontrollmekanismer menade Malthus i första hand upprätt
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hållandet av en sträng sexualmoral, där återhållsamhet och uppskjutna äkten
skap betraktades som de viktigaste och mest eftersträvansvärda metoderna 
till att begränsa barnalstringen.6 

Nymalthusianismens företrädare tog fasta på behovet av preventiv kon
troll av nativiteten. Till skillnad mot Malthus själv förespråkade de aktiv födel
sekontroll inom äktenskapet i syfte att begränsa barnafödandet. De första 
försöken att sprida information om preventiva medel genomfördes i England 
på 1830-talet. Det kom emellertid att dröja ytterligare fyra decennier innan 
propagerandet för barnbegränsning antog mer organiserade former. Genom 
bildandet av "the Malthusian league" år 1877 inriktades vidare informationen 
om familjeplanering mot att tillhandahålla medel syftande till att begränsa fat
tigdom och umbäranden för utsatta samhällsgrupper. Nymalthusianismen an
tog därför tidigt formen av en social rörelse. Kopplingarna till arbetarbefolk
ningens villkor var starka. Fördelarna med familjeplanering framhölls för dessa 
grupper bestå dels i förbättrad familjeekonomi och dels i att lägre nativitet 
minskade riskerna för arbetslöshet.7 

Det öppna propagerande för barnbegränsning och preventivmedel väckte 
motreaktioner i Storbritannien, liksom i andra länder som nåddes av de ny-
malthusianska tankegångarna. Uppfattningen rörande denna fråga var delad 
både inom och mellan olika sociala och politiska grupperingar. Motståndet mot 
preventiv propaganda motiverades dels av en oro från myndighetshåll för folk
minskning. Dessutom var de nymalthusianska idéerna oförenliga med det 
sedlighetsideal som vuxit fram inom 1800-talets borgerliga samhällsgrupper. 
Till detta kan läggas att kyrkans inställning till aktiv familjeplanerig var negativ. 
Även inom socialistiska grupper i den industrialiserade västvärlden präglades 
emellertid inställningen till nymalthusianska tankegångar av viss ambivalens. 
Socialisterna var i och för sig eniga med företrädarna för "the Malthusian 
league" om att arbetarbefolkningens villkor behövde förbättras. Orsakerna till 
missförhållandena låg dock enligt de socialistiska grupperna inte i första hand 
i överbefolkning, utan i det ekonomiska systemet. Förändringar i positiv rikt
ning kunde därför enligt detta synsätt endast åstadkommas genom samhälls
förändring och inte medelst ökad tillämpning av familjeplanering inom arbetar
befolkningen. I slutändan kom dock stödet till propagerandet för ökad barnbe
gränsning, åtminstone beträffande svenska förhållanden, i första hand att komma 
från socialistiskt håll och från den radikala kvinnorörelsen.8 

De nymalthusianska idéerna nådde Sverige i början av 1880-talet. En pion
jär i detta sammanhang var nationalekonomen Knut Wikseil. Wiksell höll år 
1880 ett uppmärksammat och omdebatterat föredrag i Uppsala lutherska mis
sionshus. Under rubriken "Vilka äro de allmännaste orsakerna till drycken
skapslasten och huru kunna de undanröjas" propagerade han öppet för aktiv 
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familjeplanering. Han förespråkade ett medeltal av två till tre barn per familj 
som det ur socialt och samhällsekonomiskt hänseende mest fördelaktiga, vil
ket skulle innebära en nedgång med i snitt ett till två barn.9 

Wiksells föredrag orsakade kraftiga motreaktioner och medförde en de
batt som nådde spridning över hela landet. Orsaken till den häftiga oppositio
nen mot Wiksell var att de åsikter han framförde stred mot den etablerade 
nationalekonomis, medicinens, moralfilosofins och religionens värderingar. Hans 
ställningstagande för aktiv familjeplanering och preventivmedel uppfattades 
även som anstötlig av tidens sedlighetsrörelse med vilken kvinnorörelsen var 
starkt förbunden. Den borgerliga kvinnorörelsens ståndpunkt var att nymalt-
husianism uppmuntrade njutningslystnad, osedlighet och ansvarslöst beteende. 
Wiksell fick däremot visst stöd från socialistiskt håll. Socialisterna i Sverige 
var visserligen tveksamma till delar av nymalthusianisternas förslag till lösning 
på den sociala frågan, men blev ändå deras förbundna i striden för en ny 
sexualmoral.10 

Efter sekelskiftet 1900 ändrades förhållandena i fråga om propagerandet 
för familjeplanering något. Vid denna tid blev barnbegränsning i högre grad än 
tidigare en kvinnofråga. Inom de radikalt inriktade kvinnoförbunden ökade 
propagandan i nymalthusiansk riktning och denna vände sig vidare främst till 
kvinnor i de sämst ställda samhällsskikten. Inom socialdemokratin förelåg 
emellertid en viss splittring. Hjördis Lewin urskiljer i detta sammanhang flera 
olika linjer inom partiet. Den socialdemokratiska kvinnorörelsen var delad. En 
linje förespråkade inledningsvis inte preventiv propaganda utan krävde istället 
sociala reformer syftande till att förbättra förhållandet för mödrar. Vissa kvin
noförbund, framförallt i Sydsverige, satte däremot information om preventiv
medel högt på den politiska agendan. Även inom ungdomsförbundet var upp
fattningen i frågan delad. Det fanns här en enighet i fråga om nödvändigheten 
av att begränsa "Mångfödandet" inom arbetarklassen. Däremot skilde sig 
synen åt med avseende på medlen. Den radikala falangen förespråkade 
preventivpropaganda medan däremot tongivande delar av partiet, däribland 
Rickard Sandler och Per Albin Hansson, ställde sig tveksamma. Splittringen 
inom arbetarrörelsen kan vid tiden närmast efter sekelskiftet sammanfattas i 
två linjer, varav den ena såg ökad barnbegränsning som nödvändig i syfte att 
förbättra villkoren för arbetarfamiljer. Den andra linjen däremot betraktade 
propaganda för preventivmedel som negativt, i det att det kunde medföra en 
minskning av arbetarleden och därigenom försvaga rörelsen.11 

Den offentliga propagandan för preventivmedel och barnbegränsning inom 
familjen hade vid denna tid intensifierats. En av initiativtagarna till denna pro
paganda var Frida Stéenhoff. Stéenhoff företrädde en vid tiden radikal femi
nism. Hon hävdade att kvinnans frigörelse var avhängigt dels hennes obero
ende av mannen och dels av hennes frigörelse från påtvingat moderskap. I 
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föredraget "Humanitet och barnalstring", vilket trycktes 1905, förklarade hon 
att det var brottsligt att ge liv när man var sjuk och i nöd. Hon hävdade att 
barnets väl borde komma i första rummet. Stéenhoff förenade feministiska 
idéer med frågan rörande familjeplanering. År 1912 bildade hon, i samarbete 
med företrädare för läkarkåren, Svenska föreningen för moderskydd och 
sexualreform. Sällskapet skulle verka för att förbättra kvinnans ställning som 
moder i rättsligt, ekonomiskt och socialt hänseende, samt för en sundare åskåd
ning i sexualfrågor. Stéenhoff fick tidigt gensvar hos radikala kvinnoklubbar 
på landsorten, dock ej i samma utsträckning bland ledarskiktet i kvinnoklubben 
i Stockholm.12 

Oenigheten inom den socialdemokratiska kvinnoorganisationen beträffande 
frågan om barnbegränsning och familjeplanering kom till uttryck vid 1908 års 
kvinnokongress. Norrköpings kvinnoklubb lämnade vid detta tillfälle in en motion 
om att kongressen skulle anta ett uttalande som ställde sig positivt till barnbe
gränsning i enlighet med Stéenhoffs tankegångar. Uttalandet löd; "Tills sam
hället hunnit den utveckling, att det finner med sitt eget intresse förenligt ga
rantera sina blivande medborgare underhåll och fostran till goda och nyttiga 
människor, ha fattiga föräldrar både rättighet och skyldighet att söka avpassa 
barnantalet efter försörjningsförmågan genom att med vetenskapens tillhjälp 
göra befruktningen beroende av sin vilja i stället för av slumpen."131 motionen 
ingick även ett önskemål om utgivandet av en broschyr för information om 
barnbegränsning. Då meningarna inom kongressen var delade vad gäller 
motionens bifallande, blev resultatet ett vagt formulerat uttalande där inga 
direkta hänvisningar till barnbegränsningsfrågan gjordes. Mot motionen talade 
i första hand representanter för föreningen i Stockholm. Bland dem som ställde 
sig positiva kan nämnas Helène Ugland-Andersson från Norrköping, samt 
delegater från Malmö, Göteborg, Gävle, Sundsvall och Kiruna.14 

Efter storstrejken 1909 kan en viss omsvängning till förmån för nymalt-
husianism konstateras inom såväl socialdemokratin som andra vänsterradi
kala grupper. Hinke Bergegren, som visserligen uteslutits ur det socialdemo
kratiska partiet till följd av anarkistisk verksamhet, höll på våren 1910 ett om
debatterat föredrag på temat "Kärlek utan barn". Han propagerade där öppet 
för användandet av preventivmedel i syfte att undvika oönskade graviditeten 
Bergegren åtalades men friades. Åtalet medförde dock en skärpning i straff
lagstiftningen som i realiteten innebar ett förbud mot spridning av information 
om preventivmedel. 

Socialdemokratins företrädare intog även i samband med Bergegrens fö
redrag en splittrad inställning. Vänsterfalangen inom partiet tog ställning lik
nande Bergegrens medan den officiella linjen fortfarande präglades av miss
tro mot nymalthusianismens tankegångar. Inom den socialdemokratiska kvinno
rörelsen kan dock en åsiktsförändring i riktning mot ökad enighet i fråga om 
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familjeplanering konstateras. Kata Dahlström företrädde en linje som förenade 
de familjesociala fördelar som ökad barnbegränsning medförde med ett klass
perspektiv. Argumentet var att så länge kampen för bättre levnadsvillkor för 
arbetarna pågick var det "brottsligt att sätta barn till världen, vilkas lott det är 
att från vaggan till graven få lida under fattigdomens förbannelse".15 Genom 
att betrakta barnbegränsning som ett medel i klasskampen kunde vissa delar 
av den kritik som riktats mot nymalthusianismen elimineras. Familjeplanering 
kunde därför framstå som förenlig med socialdemokratins politiska mål.16 

7.3. Opinionsbildning i den lokala kontexten 

Som framgått av redogörelsen för diskussionen rörande nymalthusianska tan
kegångar på nationell nivå var intresset för dessa frågor störst inom radikala 
kvinnoförbund. Det var företrädesvis bland de socialdemokratiska kvinnorna 
debatten om barnbegränsning fördes. Den socialdemokratiska rörelsens offi
ciella linje kännetecknades snarare av att frågor som var av central betydelse 
för kvinnor, till vilka kan läggas den om barnbegränsning, om gifta kvinnors 
ställning eller om prostitutionen, gavs underordnad betydelse. Som förklaring 
till detta förhållande har framhållits att arbetarrörelsen präglades av ett delat 
synsätt på kvinnans roll i samhällslivet. Det ena tog utgångspunkt i lönearbetet 
och tanken om könens likhet, medan det andra utgick ifrån moderskapet och 
baserades på en olikhetsprincip. Det var som en följd av dessa motsägelse
fulla synsätt som arbetarrörelsen enligt Christina Carlsson kan betecknas som 
patriarkalisk. Den utgick ifrån männen och lönearbetet varför kvinnorna, till 
följd av sin dubbla ställning, var en svagare part i organisationen.17 

Det är delvis mot denna bakgrund den kvinnliga särorganiseringen inom 
arbetarrörelsen bör betraktas. Den socialdemokratiska kvinnorörelsen karak
täriserades därför av aktiva försök att utforma handlingsstrategier som utgick 
ifrån arbetarkvinnornas situation. Särorganiseringen innebar inte att det före
låg vattentäta skott mellan de manliga och kvinnliga organisationerna. På den 
lokala nivån var det istället vanligt att kvinnoklubbarnas medlemmar var an
tingen hustrur eller döttrar till fackligt och politiskt aktiva män. Inom Stock
holms allmänna kvinnoklubb var exempelvis majoriteten av medlemmarna gifta 
med kvalificerade arbetare eller hantverkare och hade förhållandevis få barn.18 

Organiseringen av kvinnor inom den socialdemokratiska rörelsen inleddes 
förhållandevis tidigt under samhällsutvecklingen i malmfälten. Malmbergets 
socialdemokratiska kvinnoförening bildades den 27 februari år 1900. Fören
ingen var aktiv fram till 1917.1 samband med partisprängningen nämnda år 
bildades istället en vänstersocialistisk kvinnoklubb på orten.19 Även i Kiruna 



Opinionsbildning och familj edemo grafisk förändring 213 

etablerades tidigt kvinnoförbund anslutna till arbetarrörelsen. Den första soci
aldemokratiska kvinnoföreningen i Kiruna bildades i maj 1904. Den var verk
sam till böljan av 1920-talet, då den upplöstes. Protokoll från föreningens möten, 
vilka hölls en till två gången i månanden, finns bevarade från maj 1904 till mars 
1919. Dessa protokoll är tämligen utförligt förda varför de torde ge en relativt 
god bild av diskussionerna inom föreningen under tidsperioden. 

Kerstin Hägg har arbetat med detta material i avhandlingen "Kvinnor och 
män i Kiruna". Hennes syfte har i huvudsak rört hur begreppen kvinnligt och 
manligt konstruerades och formulerades i den lokala gruvindustriella miljön. 
Hägg har i samband med genomgången av materialet sorterat innehållet i fyra 
kategorier: lokalpolitiska aktiviteter, intern föreningsverksamhet, sociala akti
viteter samt allmänpolitiska och ideologiska frågeställningar. En liknande in
delning kommer inte att tillämpas i denna analys. Detta motiveras av att den 
frågeställning som behandlas är av mer preciserad karaktär. Dessutom kan, 
som redan framgått, frågeställningen betraktas som integrerad i ett mer över
gripande ideologiskt och politiskt sammanhang, vilket gör försök till kategori-
sering mindre fruktbar. Gränserna mellan lokalpolitiska, allmänpolitiska och 
sociala frågor kan slutligen, med ledning av protokollstexterna, betraktas som 
flytande. Utifrån Häggs resultat kan vi dra de slutsatser som diskuterats tidi
gare, nämligen att könsrollerna i gruvsamhällen var tydligt definierade och 
karaktäriserades av en stark uppdelning mellan manliga och kvinnliga roller 
och ansvarsområden. Yvonne Hirdman har identifierat tre arenor som var 
centrala för den socialdemokratiska kvinnorörelsens verksamhet vid 1900-
talets böljan. Dessa var förvärvsarbetes, hemmets och sexualitetens arenor.20 

Analysen av diskussionerna inom kvinnoklubben i Kiruna kommer att koncen
treras mot frågor rörande hemmet och sexualiteten. Detta motiveras i första 
hand mot bakgrund av undersökningens inriktning mot familj och fruktsamhet, 
men även på grund av den lokala arbetsmarknadssituationen. 

Genomgången av den nationella debatten rörande frågor kring barnbegräns
ning visade att det vid böljan av 1900-talet inom den socialdemokratiska kvinno
rörelsen förelåg två uppfattningar. Den linje som, åtminstone fram till 1910-
talet, blev den officiella inom förbundet, ställde sig tveksam till öppet 
propagerande för familjeplanering inom arbetarbefolkningen. Det fanns emel
lertid en radikalare falang som betraktade barnbegränsning både som ett medel 
att förbättra arbetarfamiljernas ekonomiska och sociala situation och samti
digt som en möjlighet att åstadkomma bättre villkor för kvinnor. Färre barn 
medförde en minskad arbetsbörda i hemmet för gifta kvinnor. Företrädare för 
denna linje var även influerade av Frida Stéenhoffs tankegång, vilken ställde 
sig starkt kritisk även till äktenskapet som institution, då den begränsade kvin
nans frihet också i juridisk bemärkelse.21 
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Som redan nämnts tillhörde det socialdemokratiska kvinnoförbundet i Ki
runa den falang inom rörelsen som förespråkade ett öppet ställningstagande 
för propagerande för familjeplanering. Syftet med analyserna av mötes
protokollen från förbundet har därför varit att söka följa diskussionerna på den 
lokala nivån i frågan rörande barnbegränsning i enlighet med den bredare 
kontext som knyter samman ekonomiska och jämställdhetspolitiska motiv med 
familjeplanering. 

Vid det konstituerande sammanträdet för den socialdemokratiska kvinno
föreningen i Kiruna i maj 1904, antogs Malmbergets kvinnoförenings stadgar 
som stadgar även för kirunaföreningen. Detta belyser det nära samarbete 
som vid denna tid upprättades och vidmakthölls mellan organisationerna i Ki
runa och Malmberget. Förhållandet är av betydelse då det illustrerar att de 
arbetarrörelseanknutna föreningarna i de båda gruvsamhällena i stort drev en 
gemensam ideologisk linje, vilket även framgår vid återkommande tillfällen i 
protokollsböckerna under den undersökta tidsperioden. Samma förhållande 
kan konstateras för de fackliga organisationerna. Denna samverkan är inte 
överraskande då förhållandena för befolkningen i samhällena var likartat. 
Dessutom var rörligheten mellan Malmberget och Kiruna hög, vilket redan 
konstaterats i migrationsstudien. Inflyttningen från Malmberget av personer 
med erfarenhet från facklig och politisk föreningsverksamhet, kan även för
klara att organisationer inom arbetarrörelsen etablerades i Kiruna redan un
der det industriella initialskedet. 

I september 1904 beslöts att kvinnoföreningen i Kiruna skulle ansluta sig 
till Kiruna Socialdemokratiska Arbetarkommun. Arbetarkommunen hade bil
dats ett år tidigare som samlande organ för fackliga och politiska sammanslut
ningar inom arbetarrörelsen. Med anslutningen kom kvinnoföreningen därför 
att bli en del av den lokala arbetaroffentlighet som var av stor betydelse för 
utvecklingen av samhället.22 Samtidigt upprätthölls, i enlighet med arbetarrö
relsens organisation, nära kontakter till centrala instanser inom parti och kvin
noförbund. Det har emellertid tidigare konstaterats att en viss oenighet rådde 
inom de socialdemokratiska kvinnoförbunden när det gällde vissa frågor, däri
bland familjeplanering och barnbegränsning. Det är därför möjligt att vi ge
nom att följa diskussionerna på den lokala nivån, kan bilda oss en bättre upp
fattning om de ställningstaganden som gjordes och den eventuella informations
spridning som fördes i den lokala samhälleliga kontexten. 

Inledningsvis diskuterades betydelsen av kvinnors möjlighet att delta i sam
hällets offentliga sfär. Detta uppfattades också som centralt för föreningens 
medlemmar. Som svar på frågan; "Varför bildas de Socialdemokratiska kvinno
klubbarna", formulerades följande uttalande vilket fördes till protokollet, 
"...klubbarna äro bildade därför att kvinnorna skall lära sig förstå nyttan av 
arbetarerörelsen samt för att få en klar inblick i allt vad som rör arbetare
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organisationer, dels därför att de skall deltaga i dagens politik och på samma 
gång bevaka sina egna intressen som samhällsmedlem."23 Detta uttalande 
belyser den dubbla funktion kvinnoföreningarna till följd av särorganiseringen 
kom att fylla. A ena sidan var klubbarna integrerade i arbetarrörelsen och 
förväntades verka i enlighet med dess politiska riktlinjer. Å andra sidan före
låg ett behov av att söka tillvarata kvinnors intressen inom den övergripande 
organisationen. Det senare motivet till organisering bör beaktas, särskilt mot 
bakgrund av förhållandena i den lokala miljön. Även om gruvsamhällen gene
rellt sett var uppbyggda med utgångspunkt i behovet av manlig arbetskraft, 
vilket även påverkade verksamheten inom fackförbund och andra organisa
tioner inom arbetarrörelsen, etablerades i de norrbottniska gruvsamhällena 
föreningar vars uttalade syften var att lyfta fram till debatt frågor som uppfat
tades som angelägna för kvinnor i miljön. Ett inte orimligt antagande är att de 
frågor som formulerades i de lokala förbunden utgick från kvinnornas situa
tion i samhällena. Därav följer att bland annat det lokala genussystemet med 
avseende på könsroller och könsarbetsdelning till stor del kan ha utgjort bak
grund för de diskussioner och ställningstaganden som framfördes i förening
arna. Detta förhållande kan i sin tur till viss del förklara oförmågan inom de 
socialdemokratiska kvinnoförbunden att uppnå enighet i vissa frågor. 

Kvinnoklubben i Kiruna utsåg i juni 1908 ombud och suppleant till den soci
aldemokratiska kvinnokongressen i Stockholm samma år. Vid ett extra föl
jande möte behandlades motioner inkomna med anledning av kongressen i 
augusti. Som redan framgått ställde sig representanterna för föreningen i Ki
runa bakom den motion som lämnats av Norrköpings kvinnoklubb, vilken före
språkade propagerande för barnbegränsning. Även om motionen inte gav nå
got påtagligt resultat i samband med kongressen fick den av allt att döma visst 
genomslag lokalt. I mars 1909 beslöts om att anlita Heléne Ugland-Andersson 
från Norrköping som föredragshållare i ämnena "Sexuell hygien" respektive 
"Kristendomsundervisningen i skolorna". Några uppgifter om den publika till
strömningen till föredragen framkommer ej i protokollsböckerna men i sam
band med avrapporteringen redovisades en bruttoinkomst uppgående till 75 kr, 
vilket representerade närmare en fjärdedel av föreningens sammanlagda in
komster under första kvartalet 1909. 

Som förklaring till att frågan om familjeplanering inte fick officiellt genom
slag vid kongressen 1908 har framhållits att barnbegränsning uppfattades som 
stående i ett motsatsförhållande till moderskapets värde. Bland andra Kata 
Dahlström framhöll betydelsen av att verka för lagar om modersskydd i syfte 
att söka trygga mödrars ställning, medan den sexuella frågan inte skulle ges 
en central roll inom arbetarrörelsen.24 Dessutom uppfattades, som tidigare 
nämnts, klassfrågan som överordnad. Arbetarbefolkningens misär kunde en
ligt detta synsätt endast avhjälpas genom förändringar i det rådande ekono
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miska och politiska systemet, inte genom att föda färre barn i familjerna. Ge
nomgången av debatten i frågan på den nationella nivån pekade mot att en 
viss förändring beträffande detta ställningstagande inföll mot slutet av 1900-
talets första decennium. Förändringen bestod i att barnbegränsningsfrågan 
alltmer började uppfattas som förenlig med arbetarrörelsen politiska mål. Denna 
omsvängning gav även genomslag i den lokala föreningen. Vid mötet den 7 
februari 1910 uppsattes frågan om det är arbetarklassens skyldighet att repro
ducera släktet på dagordningen. Frågan besvarades med att, "Mötet anser 
det omoraliskt i att folk produkskon fortgår under den nuvarande samhäls 
förhållande när arbetarbarnen endast är för att hylla den svenska kappetalister-
nas grotte kvarnar".25 Det ansågs därför att upplysning i hygieniskt avseende 
skulle bedrivas mer intensivt. Som ett led i en sådan ambition sändes somma
ren samma år, i samråd med kvinnoklubben i Gällivare, en skrivelse till Frida 
Stéenhoff med förfrågan om möjligheten till en föreläsningsturné i malmfäl
ten. Det framgår inte av protokollen om Stéenhoff verkligen kom att besöka 
samhällena, däremot kan det med anledning av skrivelsen antas att förenings
medlemmarna var bekanta med hennes tankegångar. Detta intryck förstärks 
av att hon edan sommaren 1909 inbjöds av föreningen som kvinnlig agitator26 

Det kan här konstateras att diskussionspunkten angående barnbegräns
ning behandlades två månader tidigare än Hinke Bergegren höll sitt omdebat
terade föredrag på temat "Kärlek utan barn". Detta faktum förstärker in
trycket av att Stéenhoffs åsikter utgjorde utgångspunkt för Kirunaföreningens 
diskussion. Vissa kopplingar till hennes tankegångar kan skönjas också med 
avseende på andra frågor. När Stéenhoff hävdade att kvinnans emancipation 
även innefattade en frigörelse från påtvingat moderskap hamnade hon, som 
tidigare framgått, utanför den socialdemokratiska kvinnorörelsens huvudfåra. 
Med frigörelse från påtvingat moderskap menade hon att kvinnor skulle lös
göras från rollen som hemarbetande. Dessutom skulle därigenom ogifta kvin
nor ges en möjlighet att slippa ifrån den stigmatisering som ett utomäktenskapligt 
barn medförde.27 Det gensvar hennes idéer i detta avseende fick bland de 
radikala kvinnorna i föreningen i Kiruna är måhända inte överraskande då 
möjligheterna till ekonomiskt oberoende från mannen var begränsade i gruv-
miljön. Däremot kunde deras situation förbättras om möjligheter gavs till minskad 
arbetsbörda i hemmet. Även denna fråga fördes vid flera tillfallen upp på 
dagordningen vid föreningens sammanträden. Den formulerades också i detta 
fall på ett sådant sätt att den kunde betraktas som integrerad i arbetarrörel
sens allmänpolitiska arbete. I oktober 1910 fördes vid flera möten diskussio
ner utifrån frågeställningen; "Huru föränkla hushållsarbetet i hemmet så att 
tid blir öfver till intillektuell utveckling ock aktiv medverkan i frigörelse kam
pen".28 Frågeställningen och dess besvarande, vilket i korthet gick ut på att 
hemarbetet skulle rationaliseras, sammanföll i och för sig med de åsikter som 
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vid tiden framfördes inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen och gavs 
offentlig spridning i tidskriften Morgonbris.29 Det finns emellertid antydningar 
om att föreningen företrädde en något radikalare åsikt i frågan än den som 
kom att utvecklas till att bli socialdemokratins huvudlinje. Medan den senare, 
i stark påverkan av Ellen Keys idéer, alltmer drogs mot ett husmodersideal, 
intog Kirunaföreningens kvinnor en mer problematiserande hållning i fråga 
om arbetsfördelningen i hemmet. 

När frågan om männens ansvar i hemmet väcktes uttrycktes den i förhål
landevis starka ordalag. I protokollet från oktober 1911 kan återfinnas formu
leringen; "Är det kvinnans skyldighet att ensam uppfostra sina barn".30 Av 
den påföljande diskussionen framgår att meningarna här var delade. Ett utta
lande gjorde gällande att "det var mannens skyldighet att på lediga stunder 
jälpa sin hustru att uppfostra barnen och ej fort han kom hem från sitt arbete 
gå och endast tänka på sina nöjjen och egna inträssen och ej tänka på barnens 
uppfostran, och att kvinnan även bör komma i besittning av någon upplys
ning".31 En motsatt uppfattning redovisades av en talare som också citerades 
i protokollet. Denne menade att det var kvinnans skyldighet att sköta hem och 
barn, samt att "kvinnan skulle sköta sitt hem så att manen trivdes".32 Till det 
aktuella mötet var medlemmar ur Verdandilogerna inbjudna och det framgår 
inte explicit om den senare åsikten framfördes av en man eller av en kvinna. 
Påföljande punkt på dagordningen vid det aktuella mötet kom att besvaras på 
ett sätt som direkt anknöt till föregående fråga. Frågeställningen löd; "Huru 
ställa sig våra manliga kamrater till Frågan om kvinnans Likställighet".33 Ett 
av svaren blev "att kvinnan ej fick så stor upplysning som hon borde därige
nom att mannen var så inskränkt och ej brydde sig om att jälpa kvinnan med 
barnen".34 Samtidigt hävdades dock att kvinnan på egen hand skulle arbeta 
för sin frigörelse. Diskussionerna rörande arbetsfördelningen i hemmet visar 
att även om frågan inte var okontroversiell, intog vissa av föreningens med
lemmar en position som starkt ifrågasatte en strikt arbetsfördelning där kvin
nan ensam ansvarade för hemmet medan mannen genom yrkesarbete enbart 
intog en försöijarroll. 

Såväl Hélene Ugland-Andersson som Hinke Bergegren fick gensvar för 
sina idéer hos de socialdemokratiska ungdomsförbunden.35 Som redan fram
gått etablerade kvinnoföreningen i Kiruna ett samarbete med lokala nykterhets
förbund inom arbetarrörelsen. Ett liknande närmande skedde även till både 
den socialdemokratiska ungdomsklubben och ungsocialister på orten. Från 
och med 1910-talets början inbjöds vid flera tillfällen ungdomsklubben till att 
delta i föreningens möten. Det uttalade syftet med detta närmande var att det 
uppfattades som nödvändigt att samarbeta med andra organisationer för att 
vinna gehör för de åsikter föreningen drev. Att det var ungdomsorganisationen 
som nämndes i detta sammanhang kan delvis förklaras av att kvinnoklubben 
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redan var ansluten till arbetarkommunen, samt att den starkt mansdominerade 
fackföreningsrörelsens arbete i visst avseende ansågs som liggande utanför 
föreningens verksamhetsområde. En annan tolkning kan givetvis vara att för
eningen hade svårt att nå fram med sina ståndpunkter i kommun och fackför
ening, även om ett sådant förhållande inte uttalades i protokollsböckerna. 

Vid sidan av föreningens närmande till det socialdemokratiska ungdoms
förbundet etablerades vid början av 1910-talet en viss samverkan med den 
lokala ungsocialistiska klubben Brand. Upprinnelsen till samarbetet var en till 
föreningen inkommen skrivelse med förfrågan om kvinnoklubben var villig att 
medverka i ett beslut angående anordnandet av upplysningsmöten i Folkets 
hus. Dessa möten, vilka initierats av ungsocialisterna, var avsedda att hållas 
varje vecka och målsättningen var att föreläsningarna skulle vara "opartiska". 
Den senare formuleringen indikerar att de ämnen som avsågs behandlas skulle 
vara av en karaktär där partipolitiska frågor gavs underordnad betydelse. Ef
ter viss diskussion inom kvinnoklubben godkändes ungsocialisternas förslag.36 

Beslutet att samverka med ungsocialisterna i frågan om upplysningsmöten 
är av intresse på flera sätt. Till att börja med visar det att kvinnoklubben intog 
en position som avvek från det socialdemokratiska partiets officielle linje, vil
ken kännetecknades av ett avståndstagande från Hinke Bergegren och 
ungsocialisterna. Dessutom var det, allt sedan Bergegrens offentliga utspel i 
barnbegränsningsfrågan 1910, ungsocialisterna som mest aktivt förde fram 
familjeplanering inom arbetarbefolkningen som ett medel till förbättrade 
levnadsförhållande. Föredraget "Kärlek utan barn" utgavs av Ungsocialisti
ska partiets förlag och uppnådde slutligen försäljningssiffror på över 50 000 
exemplar. Till detta kan läggas att en av ungsocialisternas mest aktiva kvinn
liga agitatorer, Ada Schiött, var bosatt och verksam i Kiruna.37 

Föreningsmedlemmarnas ideologiska samhörighet med ungsocialisterna 
och vänsteroppositionen inom det socialdemokratiska partiet bestod och för
stärktes under åren fram till partisprängningen 1917, då oppositionen uteslöts 
ur SAP. Efter den socialdemokratiska kvinnokongressen 1917 antog fören
ingen ett uttalande där det beklagades att ingen representant för oppositionen 
givits tillfälle att närvara vid kongressen. Den 16 april samma år beslöts att 
kvinnoklubben, i likhet med Kiruna arbetarkommun, skulle anslutas till det ny
bildade vänstersocialistiska partiet. Vid slutet av 1910-talet kom därför de 
radikala kvinnoklubbarna i både Kiruna och Malmberget att ha lämnat det 
socialdemokratiska partiet till förmån för vänsteroppositionen.38 

Bergegrens och ungsocialisternas återkommande uttalanden till förmån 
för preventivmedelsanvändande och barnbegränsning resulterade i en 
sedlighetsdebatt och, som nämnts, i skärpt lagstiftning. Genom att synas före
språka en friare syn på sexuella förbindelser utmanade de såväl kyrkan som 
stora delar av den borgerliga kvinnorörelsen. I realiteten förespråkade Berge-
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gren, inte minst inom ramen för verksamheten i Sällskapet för humanitär 
barnalstring, preventiva metoder i syfte att förhindra utomäktenskapliga 
födslar samt att minska "mångfödandet" inom mindre bemedlade samhälls
grupper. Han framhöll även att delar av den urbana borgerligheten redan prak
tiserade barnbegränsning inom äktenskapet.39 Detta senare förhållande är av 
viss betydelse. Angus McLaren har exempelvis framhållit att nymalthusianismen 
och den västeuropeiska birth-control rörelsen, till vilken Sällskapet för hu
manitär barnalstring kan sägas vara besläktad, uppträdde först i ett skede 
då födelsekontroll inom familjen redan börjat tillämpas inom stora delar av 
västvärldens befolkning. Detta gällde i första hand för över- och medelklas
sen. Även inom delar av arbetarbefolkningen kontrollerades emellertid frukt
samheten redan vid mitten av 1800-talet.40 Denna iakttagelse överensstäm
mer i vissa avseenden med den utveckling med avseende på fruktsamhet som 
konstaterats för malmfältens gruvsamhällen. Vi har kunnat slå fast att de för
ändringar i äktenskaplig fertilitet som observerats i miljön karaktäriserades av 
en övergång från förlängda födelseintervall till begränsning i barnantalet inom 
familjen genom avbrott i barnafödandet. Detta indikerar att betydelsen av 
informationsspridning och propaganda angående familjeplanering till stor del 
låg i överförandet av nya normer med avseende på familjemönster och barn
antal, snarare än enbart i form av upplysning rörande preventiva tekniker. 

Det är givetvis svårt att med bestämdhet avgöra den direkta betydelsen av 
de diskussioner rörande könsroller och familjemönster som fördes bland kvin
norna i de radikala kretsar som här behandlats. Medlemmarna i den socialde
mokratiska kvinnoklubben i Kiruna utgjorde som tidigare nämnts en tämligen 
begränsad skara sett till antalet. Verksamheten inom klubben var däremot på 
intet sätt sluten. Offentliga möten, agitations- och värvningskampanjer utgjorde 
viktiga inslag i föreningens aktiviteter. Dessutom fanns, som framgått, en utta
lad ambition att knyta externa kontakter. Vid sidan av det samarbete med 
nykterhetsrörelsen, ungdomsförbund och ungsocialister som redan omnämnts, 
upprätthölls med viss regelbundenhet förbindelser till representanter för det 
lokala skolväsendet. Lärare och skolledningsrepresentanter inbjöds till diskus
sioner rörande pedagogiska och politiska aspekter på undervisningen, såsom 
skolbibliotekets bokbestånd och firandet av Gustav Adolfdagen den 6 novem
ber.41 Ytterligare ett led i klubbens utåtriktade verksamhet var organiserandet 
av föreläsningar givna av arbetarrörelsens vid tiden kanske mest välkända 
och aktiva kvinnliga agitatorer, Kata Dalström. Dalström var närvarande vid 
klubbens bildande och besökte gruvsamhället vid flera tillfällen under den tids
period protokollen behandlar. Ämnena för hennes föredrag omnämns inte i 
protokollsböckerna, däremot framgår att föreningen vid flertalet tillfällen re
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dovisade nettovinster i samband med framträdandena. Det kan därför antas 
att antalet åhörare vid dessa offentliga föreläsningar vida översteg klubbens 
medlemsantal. 

En vid tiden central fråga för såväl kvinnor som män inom arbetarrörelsen 
vilken upptog stort utrymme i kvinnoklubbens diskussioner, men som inte be
handlats närmare här, var rösträtten. Min tolkning av de debatter som fördes 
inom föreningen rörande medborgerliga rättigheter är emellertid att frågor 
rörande politiska och juridiska landvinningar för kvinnor, av klubbens medlem
mar inte uppfattades som helt separerade från dem angående familjeliv och 
könsroller. Genom att skapa förutsättningar för minskad arbetsbörda i hem
met ansågs, som framgått, kvinnors möjligheter till intellektuell och politisk 
förkovran öka. Förbättrade villkor inom familjen sågs som en möjlighet till 
högre grad av friställande av kvinnor från hushållsarbete. Barnbegränsning 
kan därför, vid sidan av att framhållas som ett led i klasskampen, ha framstått 
som en av flera möjligheter att åstadkomma lättnader för kvinnan, vilka ökade 
hennes möjligheter att verka politiskt. Under den tidsperiod som här behand
lats var de politiska och medborgarrättsliga förändringar för kvinnor ytterst 
begränsade. De politiska kvinnoförbund som verkade i malmfältens gruvsam
hällen kan dock tillskrivas en betydelse utifrån de utgångspunkter som inled
ningsvis diskuterats i det att de innebar en möjlighet för kvinnor, i den i övrigt 
starkt mansdominerade gruvmiljön, att aktivt delta i den offentliga sfärens 
diskussionsforum. De fyllde därmed en viktig funktion i det att frågor som 
uppfattades som centrala för de kvinnliga medlemmarna kunde debatteras 
och lyftas fram, såväl internt som vid möten och sammankomster med andra 
föreningar. 

7.4. Rationalitet, skötsamhet och familjeliv 

Kerstin Hägg har i sin slutsats angående analyserna av protokollen från den 
socialdemokratiska kvinnoklubben i Kiruna framhållit att kvinnorna i fören
ingen ställde höga krav på sig själva, samt att de var starkt moraliserade i 
synen på de arbetarklasskvinnor som inte deltog i politiken.42 Denna konklu
sion finns ingen anledning att ifrågasätta. Däremot kan det konstateras att de 
egenskaper som här betraktas som representativa för föreningens medlem
mar, snarast bör ses som betecknande för den tidiga arbetarrörelsens förhåll
ningssätt i allmänhet. Ronny Ambjörnsson har formulerat det som att arbetar
rörelsen under etableringsperioden förde ett krig på två fronter. Dels mot ar
betsgivarna och dels mot personer bland arbetarbefolkningen vilkas beteende 
tycktes motverka rörelsens organisationssträvanden. Nykterhet, skötsamhet 
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och bildning ingick som centrala beståndsdelar i den fackliga och politiska 
rörelsens ideologiska utvecklingsprojekt. En fackligt och politiskt aktiv med
lem förväntades leva upp till ett skötsamhetsideal som innefattade punktlighet, 
ordhållighet, humanitet och bildning, detta såväl på arbetsplatsen som på friti
den. Fackföreningar och politiska klubbar fyllde vidare viktiga sociala funktio
ner. Möten besöktes inte enbart för att diskutera politiska och fackliga frågor. 
I klubbarnas regi organiserades familjefester, utflykter och andra sociala eve
nemang, vilka bidrog till att förstärka samhörigheten bland medlemmarna. 
Sammantaget ingick allt detta i ett försök att skapa en organiserad, rationell 
fritid.43 

Arbetarrörelsens organisationssträvanden, vars yttersta mål var en ekono
misk och politisk omvandling av samhället, förutsatte rationellt handlande bland 
dess medlemmar. Det är delvis mot den bakgrunden rörelsens uttalade bildnings
strävande har förklarats.44 Denna disciplinering mot rationalitet och skötsam
het inom de egna leden kan även vara värt att beakta i samband med frågan 
rörande barnbegränsning. När Stéenhoff, Bergegren, Anton Nyström och andra 
i tal och skrift anförde skäl för användandet av preventiva metoder, framför
des motiveringarna till detta med argument baserade på rationella grunder. 
Barnbegränsning kunde motverka fattigdomen inom arbetarbefolkningen. Pre
ventivmedel kunde förhindra utomäktenskapliga graviditeter och därigenom 
stigmatiseringen av kvinnor vid föräktenskapliga förbindelser, samt även före
bygga barnamord. På förnuftsmässiga grunder skulle män och kvinnor iaktta 
försiktighet med omtanke om barnen och sig själva.45 

Det bör dessutom framhållas att socialdemokratins vänsterfalang var stark 
i den gruvmiljö som här studeras, något som kom till tydligt uttryck efter par
tisprängningen 1917. Vid landstingsmannavalen 1919 erhöll vänstersocialisti
ska partiet 32,8 % av rösterna i Norrbotten och 34,5% i länets landbygds-
område till vilket malmfältssamhällena ingick. Vänstersocialisterna blev däri
genom det största partiet i länet vid detta val, medan Socialdemokraternas 
röster endast uppgick till 7,6 %. Denna valframgång var i en nationell jämfö
relse exceptionell. Det näst starkaste fästet för vänstersocialisterna var Väster
norrlands län där partiet vid samma val erhöll 22 %, medan dess genomsnitt
liga andel inom riket endast var 6%.46 När den socialdemokratiska 
kvinnoklubben år 1917 anslöts till Sverges socialdemokratiska vänsterparti var 
detta således inte någon isolerad företeelse, utan ett led i en allmän tendens 
inom den lokala arbetarrörelsen. Detta förhållande kan vara av betydelse då 
denna partigruppering, till vilken bland andra Kata Dalström anslöt sig, var 
den enda inom arbetarrörelsen som ställde sig entydigt positiv till barnbegräns
ning inom arbetarbefolkningen. Vänstersocialisternas partiledare Zeth Hög
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lund menade att barnalstringen måste anpassas till den materiella standarden 
för att arbetarbefolkningen skulle kunna behålla de förbättringar de faktiskt 
erhållit, samt att fattigdom och misär motverkade deras politiska strävanden.47 

Hjördis Levin menar emellertid att Bergegrens sexualpolitiska utspel 1910 
kännetecknades av antifeministiska inslag och att Kärlek utan barn egentli
gen handlade om mäns rätt att utnyttja kvinnor utan risk för följdverkningar.48 

Intresset bland ungsocialisterna för barnbegränsningsfrågan har även tolkats 
som att användandet av preventivmedel uppfattades som värdefullt därför att 
de medgav samlag utan risker för barn eller könssjukdomar, snarare än att 
kvinnan skulle skyddas.49 Detta synsätt skulle i och för sig kunna bidra till att 
förklara varför män, i likhet med de radikala kvinnoorganisationerna, ställde 
sig positiva till preventivmedel. Däremot är argumenten för dessa båda tolk
ningar något oklara och i viss mån motsägelsefulla. Som exempel på Bergegrens 
antifeminism framhåller Levin det faktum att han argumenterar för att en 
alkoholisthustru skulle använda pessar för att undgå graviditet med sin beru
sade man i stället för att neka honom samlag. Vid sidan av att Bergegren 
framför denna åsikt mot bakgrund i en diskussion rörande ärftlighetslära som 
idag ter sig tämligen nattstånden, kan Levins synpunkter äga visst berätti
gande. Genom att förespråka pessaret lägger Bergegren huvudansvaret för 
skyddsåtgärderna på kvinnan. Dessutom omnämner han, som nämnts, inte 
den möjligheten att kvinnan skulle avvisa sin alkoholiserade mans närman
den.50 Pessaret ger däremot inget skydd mot könssjukdomar, varför just denna 
typ av preventivmedel inte medför minskade risker ur medicinsk synpunkt. 
Även om Bergegren också propagerar för användandet av kondom, vilket 
skulle skydda mot smitta och ge mannen initiativet till preventiva åtgärder, kan 
de idéer som presenteras i Kärlek utan barn inte entydigt betraktas som 
utslag av en frisläppt manlig syn på sexualiteten. Detta gäller i än högre grad 
Stéenhoff, Nyström och Knut Wiksell vilka inom ramen för Sällskapet för 
humanitär barnalstring förespråkade barnbegränsning utifrån socialpolitiska 
och, i Stéenhoffs fall, feministiska utgångspunkter. 

Övergår vi till att åter betrakta förhållandena i malmfältens lokala kontext, 
kan det vara av betydelse att påminna om att de förändringar i fruktsamhet 
som konstaterats till absolut största delen kan hänföras till en nedgång i den 
äktenskapliga fertiliteten. Den utomäktenskapliga fruktsamheten sjönk vis
serligen även den, men resultaten pekade dock mot att den viktigaste föränd
ringen bestod i att antalet barn inom varje familj minskade drastiskt under 
perioden 1900 till 1920. Även om ökad information om preventiva metoder 
medgav en friare syn på för- och utomäktenskapliga förbindelser, var det så
ledes barnbegränsning inom familjen som kan räknas som det mest betydelse
fulla resultatet av den propaganda som bedrevs i frågan. 



Opinionsbildning och familj edemo grafisk förändrin g 223 

I inledningen till detta avsnitt presenterades antagandet att förändrings
processer inom familjen bör förstås i en kommunikativ kontext. Av detta följer 
att ökad tillämpning av aktiv födelsekontroll inom äktenskapet, för att kunna 
bli effektiv måste bygga på samförstånd mellan man och hustru. Vi har kon
staterat att det inom de socialdemokratiska kvinnoklubbarna i malmfälten fanns 
ett uttalat intresse för frågor med anknytning till barnbegränsning. I deras regi 
initierades även offentliga informationsföredrag rörande sexualhygieniska 
ämnen och födelsekontroll. En viktig fråga är emellertid om, och i så fall på 
vilka grunder, även den manliga delen av befolkningen ställde sig positiva till 
fertilitetskontroll och preventiva metoder. 

De kvantitativa resultat som redovisades i kapitel 6 ger stöd för en hypotes 
om att det åtminstone vid början av 1920-talet förelåg ett visst mått av enighet 
mellan män och kvinnor i fråga om att begränsa barnantalet inom familjen. 
Även om barnbegränsningsfrågan väckte starkast och mest uttalat gensvar 
bland de socialistiska kvinnoförbunden, bör det därför ha funnits inslag i tidens 
familjeplaneringsdebatt som intresserade såväl kvinnor som män. En förkla
ring kan vara att preventivmedel medgav en friare syn på sexualitet, vilket 
som tidigare nämnts skulle förefallit särskilt tilltalande för män. Det förefaller 
dock tänkbart att den organiserade arbetarrörelsens strävan efter rationellt 
handlande såväl i arbetslivet och vid förhandlingar med företagsledningar som 
under den mer privata fritiden, kan ha bidragit till att ge familjeplanerings
frågan en mer allmän acceptans. Inom de manligt dominerade lokala fackför
eningarna diskuterades inte familjepolitiska spörsmål. Detta är givetvis inte 
förvånande, då fackklubbarna hade som uppgift att hantera problem relate
rade till arbetsplatsen samt att sköta förhandlingar med arbetsgivaren. Som 
exempel på den noggrannhet med vilken dessa uppgifter med tiden kom att 
handhas kan nämnas att gruvindustriarbetarförbundets avdelning 12 i Kiruna 
år 1919 tillsatte en utredning i samband med en aviserad lönesänkning. Vid 
presentationen av utredningsresultaten beskrevs konsekvenserna av inkomst
bortfallet på ett tämligen detaljerat sätt. De arbetargrupper som berördes av 
löneförändringarna delades härvid in efter familjestorlek. Det framkommer 
av denna beskrivning att den ekonomiska utsattheten var större bland an
ställda familjeförsörjare än bland ensamstående. Då följderna av försämrade 
inkomster inom den förstnämnda gruppen relateras till barnantal, kan det även 
konstateras att dessa var allvarligast för arbetare med stora familjer.51 

Resultatet i sig är måhända inte överraskande. Däremot kan redovisningen 
ses som ett belägg för en klart formulerad insikt om att det fanns ett samband 
mellan höga barnantal och svag ekonomisk ställning. Då ett av barnbegräns
ningsförespråkarnas starkaste argument var att födelsekontroll kunde ses som 
ett medel att minska fattigdom, kan den insikt fackföreningsprotokollen ger 
uttryck för vara av betydelse på flera sätt. Till att börja med kan den ekono
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miska sårbarheten i samband med försämrade inkomster, i enlighet med vad 
Diane Gittins hävdar, haft en negativ inverkan på mannens familjeförsöljarroll. 
Tider av ekonomisk nedgång medförde risker för kraftiga inkomstbortfall eller 
i värsta fall arbetslöshet. Detta kan ha medfört vissa förändringar i makt
förhållandena inom familjen i det att mannens ekonomiska övertag försvaga
des, vilket samtidigt medförde att hustruns position förbättrades.52 Genom att 
kvinnans underordning i familjen minskade förbättrades hennes förhandlings
position, något som påverkade formerna för kommunikationen inom familjen. 
Insikten om ett starkt samband mellan familjeekonomisk utsatthet och stora 
barnkullar kan även ha ökat mottagligheten för argumentet att på ekonomiska 
och rationella grunder tillämpa barnbegränsning inom familjen. Tillsammans 
med de ekonomiska motiven till att begränsa familjestorleken kan även läggas 
det faktum att boendestandarden i gruvsamhällena var bristfällig under hela 
den tidsperiod som behandlas i denna avhandling. Det har tidigare nämnts att 
bostadsbristen under industrialiseringsfasen medförde stor trångboddhet och 
ett utvecklat inneboendesystem. Även om boendesituationen förbättrades över 
tid var standarden i dessa avseenden jämförelsevis låg också på 1920- talet. 
Vid den allmänna bostadsräkningen år 1920 uppgick antalet boende per rum i 
Malmberget till 2,04 personer och i Kiruna till 2,07, vilket kan jämföras med 
den genomsnittliga summan för samtliga tätorter i landet som var 1,33. Bland 
arbetarhushållen var trångboddheten än större. Antalet boende per rum var 
för arbetare omkring 2,3 i båda samhällena, mot 1,74 för riksgenomsnittet. 

De tydliga tecken på en övergång till färre födslar per familj som observe
rats i gruvsamhällena vid 1920-talets början kan därför tolkas som att barnbe
gränsning kom att utgöra en integrerad del i den lokala arbetarkultur som 
utvecklades i miljön. Det fanns starka motiv till att den opinionsbildning för 
aktiv födelsekontroll som framfördes av kvinnoförbund, ungsocialister och, 
efter partisprängningen, vänstersocialister i den lokala kontexten kunde fram
stå som förenlig med de disciplineringsideal som var kännetecknande för ar
betarrörelsens ambitioner i allmänhet. Strävan efter rationellt handlande kan i 
denna miljö även ha kommit att innefatta en ökad tillämpning av preventiva 
metoder inom familjen, i syfte att med egna medel kunna förbättra hushållens 
materiella villkor. Mot bakgrund i de diskussioner som presenterats i detta 
kapitel bör även framhållas att de ekonomiska och materiella motiven till be
gränsningar i barnantal i hög grad förelåg redan vid tiden för sekelskiftet 1900. 
Bostadssituationen var exempelvis under den tidiga fasen i samhällsutveck
lingen avsevärt svårare än på 1910- och 20-talen. Den utveckling med avse
ende på fruktsamhetsnivåer som vi kunnat konstatera i gruvmiljön bör därför 
bäst kunna förstås som en förändringsprocess vars pådrivande krafter byggde 
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på en samverkan mellan lokala förhållanden och opinionsbildande informations
spridning inom den offentlighet som här representeras av organisationer knutna 
till arbetarrörelsen. 

7.5. Slutdiskussion 

Syftet med analyserna i detta avslutande kapitel var att söka förklara den 
tidiga nedgång i äktenskaplig fruktsamhet som tidigare kunnat konstateras i 
malmfältens gruvsamhällen. Efter en kort period av höga fruktsamhetsnivåer 
hade redan på 1920-talet den äktenskapliga fertiliteten sjunkit till en nivå som 
tydligt indikerade en ambition att aktivt begränsa barnantalet per familj inom 
befolkningen. Förklaringarna till nedgången har i denna analysdel sökts med 
utgångspunkt i dels levnadsförhållandena i miljön med avseende på familje
ekonomiska förhållanden och bostadssituationen, dels i den opinionsbildning 
som inom delar av den offentliga sfären bedrevs i frågor rörande barnbe
gränsning och födelsekontroll. Den offentlighet som här behandlas är organi
sationer knutna till arbetarrörelsen på nationell och lokal nivå. I den lokala 
kontexten har härvid särskilt intresse riktats mot diskussioner och debatter 
med anknytning till familje- och barnbegränsningsfrågor inom de socialdemo
kratiska kvinnoföreningar som var aktiva i miljön under 1900-talets första de
cennier. 

Analyserna av mötesprotokollen från den socialdemokratiska kvinnoklubben 
i Kiruna visade att föreningen, till skillnad mot majoriteten inom socialdemo
kratin, tidigt intog en positiv syn på barnbegränsningsfrågan. I samband med 
kvinnokongressen 1908 sällade sig klubben till den minoritet som ville föra upp 
sexualfrågor och födelsekontroll på kvinnoförbundets politiska dagordning. I 
klubbens regi anordnades även offentliga föreläsningar på temat sexuell hy
gien och det framgick av protokollen att medlemmarna var bekanta med Frida 
Stèenhoffs skrifter i ämnet. Debatterna inom kvinnoklubben pekade även mot 
att barnbegränsningsfrågan kunde betraktas som integrerad i en bredare kon
text, vilken berörde könsroller och kvinnors politiska rättigheter i vidare be
märkelse. Diskussioner hölls med anknytning till arbetsfördelning inom hem
met, där ett större ansvarstagande från männens sida efterlystes. Under
lättnader och effektiviseringar för kvinnor i hushållsarbetet ansågs vidare som 
värdefullt då detta skulle medge ökade möjligheter till intellektuell och politisk 
förkovran. Kvinnoklubben etablerade också under 1910-talet formella kon
takter med lokala nykterhetsorganisationer, ungdomsförbund och ungsocialist
erna på orten. Det senare förhållandet kan ses som ett tecken på den tillta
gande radikaliseringen inom arbetarrörelsen i gruvmiljön. Som en bekräftelse 
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på denna radikalisering väljer kvinnoklubben att i samband med det socialde
mokratiska partiets delning 1917 ansluta till det nybildade vänstersocialistiska 
partiet under ledning av Zeth Höglund. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans 
indelning av den socialdemokratiska kvinnorörelsens verksamhet i tre huvud
arenor; förvärvsarbetet, hemmet och sexualiteten, kan Kirunaföreningens in
tresse för barnbegränsningsfrågan delvis förklaras mot bakgrund i den lokala 
arbetsmarknadssituationen. Möjligheterna till förvärvsarbete, åtminstone i form 
av industriellt lönearbete, var begränsade för kvinnorna i gruvmiljön. Vägen 
till förbättrade villkor via eget förvärvsarbete torde därför framstått som svår-
framkomlig. Det var istället genom att söka förändra situationen för kvinnor i 
hemmet till det bättre som målet mot lättare levnadsvillkor kunder realiseras, 
såväl i socialt som medborgarrättsligt avseende. 

Även om kvinnoklubbens medlemmar utgjorde ett relativt begränsat antal i 
lokalsamhället kan dess verksamhet betraktas som viktig i flera avseenden. 
Dels var en betydande del av föreningens arbete av utåtriktad karaktär. Dess
utom medgav etablerandet av politiska kvinnoklubbar i malmfältssamhällena 
en möjlighet för kvinnor att delta aktivt i den offentliga sfären. Det senare 
förhållandet kan i sig betraktas som en komponent till förbättrad position för 
kvinnor i den i övrigt starkt mansdominerade gruvmiljön. 

I samband med tidigare diskussioner rörande begreppet kommunikativt 
handlande antogs att förändringar inom familjen byggde på gemensamma be
slut som vilade på en kommunikativ grund. Formerna för kommunikationen 
inom familjen förutsattes vidare påverkas av genussystemet. I starkt patriarkala 
miljöer kan kvinnors möjlighet att påverka beslut betraktas som starkt begrän
sad. Även om kvinnorna i malmfältens samhällen hade möjlighet att verka i 
offentligheten, är deras inflytande inom familjen ytterst svårbedömt. Det fanns 
emellertid flera motiv till att propagerandet för födelsekontroll kunde väcka 
gensvar inom den lokala arbetarbefolkningen. Till att börja med kunde med 
ledning av fackföreningsprotokoll konstateras att det fanns en insikt om eko
nomisk utsatthet för familjer med stora barnaskaror. Denna utsatthet aktuali
serades särskilt i tider av osäkerhet på arbetsmarknaden, med hot om försäm
rade inkomster eller arbetslöshet. Osäkerheten i detta avseende kan även, 
mot bakgrund i brittiska forskningsresultat, ha påverkat mannens familje-
försörjarroll. Ytterligare ett motiv till ökad tillämpning av barnbegränsning kan 
sökas i det faktum att trångboddheten i gruvsamhällena ännu på 1920-talet 
var mycket hög i nationell jämförelse. Det förelåg således rationella skäl till att 
söka begränsa familjestorleken i malmfältsmiljön. Med utgångspunkt i den 
tidiga arbetarrörelsens strävan efter skötsamhet och rationellt handlande, an
togs därför barnbegränsning inom familjen ha kunnat utgöra en integrerad del 
i den lokala arbetarkultur som formades i samhällena. Detta införlivande av 
förändrade familjemönster torde även ha underlättats av det faktum att arbe
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tarrörelsens lokala organisationer politiskt intog en position till vänster om det 
socialdemokratiska partiet, vilket manifesterades i vänstersocialisternas starka 
ställning i området. 





8 

Sammanfattande slutdiskussion 

Denna studie har vägletts av en ambition att förklara den demografiska ut
vecklingen i samband med industrialisering och samhällsbyggnad i ett gruv
distrikt i norra Sverige vid tiden för sekelskiftet 1900. En utgångspunkt för 
undersökningen var det specifika demografiska mönster som observerats i 
internationella forskningsresultat hämtade från gruvindustriella miljöer. Kän
netecknade för detta mönster var höga reproduktionsnivåer vilka förklarats 
av att den äktenskapliga fruktsamheten bland gruvarbetarfamiljer generellt 
sett var hög i jämförelse med den för andra befolkningsgrupper i det sena 
1800- och tidiga 1900-talets industriellt-urbana miljöer. 

Gemensamt för flertalet förklaringsmodeller till de demografiska föränd
ringar som observerats för Västeuropa och Nordamerika under tidsperioden 
från 1800-talets böljan till mitten av 1900-talet är en stark fokusering på indu
strialisering och ekonomisk förändring. Detta gäller även i hög grad för familje
demografiska förändringsprocesser. Kärnfamiljens uppkomst antogs exem
pelvis enligt tidigare uppfattningar vara intimt bunden till utvecklingen mot 
industrisamhället. På liknande sätt har de betydande förändringar i mortalitet 
och fertilitet som kunnat påvisas i västvärlden under nämnda tid, vilka vanli
gen beskrivs under samlingsbegreppet den demografiska transitionen, förkla
rats inom ramen för moderniseringsteorin där tyngdpunkten lagts på den eko
nomiska utvecklingen. Lokala variationer i familjemönster och fertilitet har 
också kunnat knytas till olikheter med avseende på industriell produktions
struktur. Förhållanden på arbetsmarknaden med avseende på efterfrågan på 
arbetskraft och lönenivåer har härvid tillmätts stor vikt. Detta gäller i hög grad 
även för den typ av industrimiljö som behandlas i denna studie. 

Det samband som har antagits föreligga mellan arbetsmarknad och demo
grafisk utveckling i gruvmiljöer bygger på en samverkan mellan migration, 
giftermålsmönster och äktenskaplig fertilitet. Efterfrågan på manlig arbets
kraft i kombination med möjligheter till goda inkomster för anställda inom gruv
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industrin antogs ha medfört hög nettoinflyttning där ensamflyttande män ut
gjorde den dominerande gruppen. Detta förhållande förväntades medföra en 
ojämn könsfördelning i gruvområden. Den ojämna könsfördelningen samt det 
faktum att möjligheterna till yrkesarbete för kvinnor var begränsade i gruvsam
hällen har visats medföra en tendens till sänkning av kvinnors giftermålsålder. 
Under förutsättning att den äktenskapliga fruktsamheten i en befolkning är 
förhållandevis hög kan slutligen en låg kvinnlig giftermålsålder leda till höga 
nivåer på den totala fertiliteten. 

Modellen bygger som framgått på ett antagande om hög äktenskaplig frukt
samhet. Detta antagande kan i sin tur förstås mot bakgrund av att undersök
ningar av sociala och yrkesspecifika variationer i äktenskaplig fruktsamhet 
pekat mot att gruvarbetarbefolkningar kännetecknades av höga fertilitetsnivåer. 
Som anledning till detta förhållande har David Levine framhållit att produk
tionsbetingelserna och inkomstnivåerna inom gruvindustrin uppmuntrat stora 
barnaskaror. I detta fall betraktas kombinationen av förhållandevis goda löner 
för unga arbetare och risker för inkomstförsämringar högre upp i livs-cykeln 
gett ett incitament till både tidig familjebildning och hög äktenskaplig frukt
samhet. Motivet till detta antas vara att barn i arbetsför ålder kunde bidra till 
familjens ekonomi vid ungefär den tid då faderns, familjeförsörjarens, inkom
ster började avta till följd av stigande ålder. 

Gemensamt för såväl förklaringarna till den generella befolkningsutvecklingen 
i gruvmiljöer som till det familjedemografiska mönstret bland gruvarbetare är 
att dessa utgår ifrån produktionsformer och arbetskraftsbehov inom industrin. 
Denna inriktning medför, även om den är motiverad, vissa begränsningar. Fram
förallt lämnas härigenom få förklaringsmöjligheter till förändringar i familje-
och fruktsamhetsmönster, såtillvida dessa ej kan knytas till ändrade förhållan
den inom den industriella produktionsstrukturen. Denna brist påkallar behovet 
att vid analyser av lokala familjemönster söka alternativa förklaringsmodeller 
där betydelsen av industri och arbetsmarknad kan kompletteras med andra 
faktorer vilka kan bedömas som betydelsefulla för utvecklings- och förändrings
processer. 

I linje med en strategi att söka vidga det analytiska perspektivet diskutera
des i kapitel 1. Jürgen Habermas tankar rörande det kommunikativa hand
landets betydelse för samhällsutveckling. Denna diskussion kunde även kny
tas till delar av den kritik som riktats mot moderniseringsteoretiska och system
funktionalistiska utgångspunkter vid förklaringar till den familjedemografiska 
utvecklingen under 1800- och 1900-talen. De senare perspektiven vägleds i 
kortet av antagandet att attityder och beteenden inom familjen på ett tämligen 
enkelt och rätlinjigt sätt anpassas till att överensstämma med förändrade eko
nomiska villkor. Den historiska forskningen rörande förändringar i familje-
och fruktsamhetsmönster har ifrågasatt dessa försök att alltför starkt koppla 
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samman familjesociala och ekonomiska processer. Dels har empiriska resul
tat pekat mot att förindustriella normer och värderingar ofta visades leva kvar 
i tidiga industriella miljöer. Dessutom kan tanken om strategiska anpassnings
processer vara, om inte vilseledande, så i varje fall mindre fruktbar vid studiet 
av familjen i det tidiga industrisamhället. En familj utgör en social enhet bestå
ende av flera individer. I syfte att i möjligaste mån kunna förklara historiska 
förändringar i familjemönster måste detta förhållande tas i beaktande. Strate
giskt handlande förutsätter dels klart definierade mål och dels medel att uppnå 
det efterstävade målet. När det gäller en enskild individs handlande kan dessa 
förutsättningar i vissa situationer betraktas som möjliga att uppnå. I den hän
delse analysen avser enheter sammansatta av fler individer kan emellertid 
bilden betraktas som mer komplicerad. Även om vi utgår ifrån att ekonomisk 
och social förändring åtminstone på sikt medför ändrade familjemönster kan 
de processer som är drivande för en sådan utveckling inte enbart förstås med 
utgångspunkt i strategisk anpassning. Den av Habermas stipulerade distink
tionen mellan strategiskt och kommunikativt handlande kan i detta samman
hang peka mot ett fruktbart angreppssätt. Det strategiska handlandet kan, 
som framgått, definieras som målinriktat. Det kommunikativa handlandet där
emot, betraktas av Habermas som förståelseinriktat och ytterst syfta till att 
uppnå samförståndslösningar. Skillnaderna mellan de båda handlingsformerna 
ligger inte i första hand i inställningen hos aktören utan karaktäriseras snarare 
av strukturella kännetecken. Det förståelseinriktade mönstret i kommunikativt 
handlande medför att aktörerna måste inta en inställning inbegripande fler 
förutsättningar än den objektiverade inställningen som förknippas med strate
giskt handlande. Möjligheten att uppnå samförstånd förutsätter att deltagarna 
i en social relation uppnår en gemensam övertygelse. I korthet innebär detta 
att den enes kommunikativa handling endast har möjlighet att lyckas när den 
andra accepterar den. 

Det är förenat med vissa problem att med utgångspunkt i historiskt källma
terial studera kommunikation inom familjen. Därför antogs inledningsvis att 
formerna för kommunikationen bestämdes av sociala och kulturella faktorer 
vilka kan införlivas som kriterier i samband med analyser av familje- och 
fruktsamhetsmönster. I syfte att möjliggöra analyser med inriktning mot en 
samverkan av skilda kriterier som kunde bedömas vara av betydelse för de 
frågor som behandlats i avhandlingen diskuterades inledningsvis livsvärlds
begreppet sådant det används hos Habermas. Livsvärlden hålls, enligt denna 
definition, samman av komponenterna kultur, samhälle och person. De tre 
komponenterna är av betydelse för både enskilda aktörers handlande och för 
social interaktion. Inom ramen för komponenten kultur ryms normer och vär
deringar vilka tjänar som koncensusskapande förutsättningar för kommunikativt 
handlande. Detta förhållande medför en reproducering av kulturella traditio-
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ner. Överfört till den historiska forskningen rörande familjemönster i tider av 
ekonomisk och social förändring kan denna förutsättning för kommunikativt 
handlande inom ramen för livsvärldsbegreppet ge ytterligare styrka åt förkla
ringen till att traditionella värderingar levde kvar vid övergången till industri
samhället. Det är i detta sammanhang måhända missvisande att hävda att 
traditionella värderingar rörande familje- och släktskapsrelationer överlevde i 
den industriella miljön. Dessa värderingar utgjorde i själva verket, i enlighet 
med livsvärldsbegreppet, en grundförutsättning för handlingsmönster även i 
en industriell kontext. 

I vissa avseenden har emellertid betydelsefulla förändringar av familje
mönstren i Västeuropa och Nordamerika kunnat beläggas för en tidsperiod 
med början vid 1800-talets slut. Detta gäller i synnerhet för den generella 
utvecklingen i fråga om nivån på inomäktenskaplig fruktsamhet. Beträffande 
denna utveckling kan det vara viktigt att framhålla att det sammansatta livs
världsbegreppet även syftar till att överbrygga motsättningarna mellan en struk
turellt orienterad tradition inom sociologin med ett mer renodlat handlings-
orienterat tänkande. Utgångspunkten är att även om den enskilde individen är 
initiativtagande och bär ett personligt ansvar för sina handlingar kan denne 
samtidigt ses som en produkt av såväl kulturell tradition som andra yttre kraf
ter. Detta förhållande har varit vägledande för analysförfarandet i denna stu
die. Tanken har i detta avseende varit att kulturell tradition, i det aktuella fallet 
utgående från familjedemografiska mönster, och social tillhörighet kan bedö
mas som betydelsefulla faktorer vid analyser av variationer i familje- och frukt
samhetsmönster i den gruvindustriella miljön. Traditionella värderingar med 
avseende på familjerelationer bör kunna påverka normer och attityder i fråga 
om kommunikation och rollfördelning inom familjen. Den sociala tillhörigheten 
utgående från yrke kan i sin tur betraktas som bestämmande för dels famil
jens ekonomiska ramar och dels arbetsfördelningen inom hushållet. 

Tanken att normer och värderingar påverkas och förändras av yttre be
tingelser kan betraktas som ett gemensamt grundantagande för både moderni
seringsteorins företrädare och för den kommunikativt orienterade teori som 
utarbetats av Habermas. Skillnaderna härvidlag ligger dels i att Habermas 
tillmäter den enskilde aktören större utrymme och dels i att andra faktorer än 
den ekonomiska utvecklingen inkluderas i samhällsmodellen. Livsvärlden kan 
enligt Habermas delas upp i en privat och en offentlig sfär. Den privata sfären 
utgörs av familjen och den offentliga av intresseorganisationer, andra frivilliga 
sammanslutningar och sociala rörelser. Till den senare sfären kan därför räk
nas de vid slutet av 1800-talet framväxande organisationer som kan samlas 
under beteckningen folkrörelser. Diskussionen inom den offentliga sfären är 
betydelsefull i det att där identifieras och tolkas sociala problem varför den 
verkar opinionsbildande. Habermas modell bygger vidare på ett åtskiljande av 
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livsvärlden och system. Systemsidan utgörs enligt detta tankesätt av en eko
nomisk del och en förvaltningsdel. Bakgrunden till införlivandet av en system
del i modellen bygger på antagandet att den enskilde aktören i sitt handlande 
påverkas av samhälleliga sammanhang som denne inte förmår se ur livsvärlds
perspektivet. Livsvärldens skilda sfärer är bundna till systemsidans delar ge
nom utbytesrelationer. Den privata sfären är enligt detta synsätt knuten till det 
ekonomiska systemet medan livsvärldens offentliga sfär står i direkt relation 
till förvaltningssystemet. Fackföreningsrörelsen, vilken i egenskap av intres
seorganisation kan hänvisas till livsvärldens offentliga sfär, kan i detta sam
manhang betraktas som något av ett undantag i förhållande till modellen, då 
dess verksamhet relaterar till det ekonomiska systemet. Arbetarrörelsen kan 
därför genom uppdelningen i en politisk och en facklig gren sägas vara bunden 
till både det ekonomiska systemet och till förvaltningssystemet. 

Den studie som genomförts inom ramen för denna avhandling har utgått 
från ett försök att applicera system - livsvärldsmodellen vid analysen av de
mografisk utveckling, med särskild inriktning mot familjemönster, i en lokala 
industriell och samhällelig kontext. Mot bakgrund i tidigare forskning kan vi 
anta att det lokala ekonomiska systemet, med avseende på industriell struktur 
och arbetsmarknad, var av betydelse för familje- och fruktsamhetsmönster. 
Dessa iakttagelser medger således en koppling mellan livsvärldens privata 
sfär och det ekonomiska systemet i enlighet med Habermas modell. Proble
met med att isolera analysen till relationerna familj - lokal ekonomisk struktur 
är att förklaringen till eventuella förändringar i familjemönster begränsas till 
att knytas till ändrade förhållanden inom industri och arbetsmarknad. I syfte 
att ge utrymme åt fler tolkningsmöjligheter till den lokala familjedemografiska 
utvecklingen och samtidigt öppna för förklaringar som utgår från kommunika
tion snarare än enbart strategisk anpassning har opinionsbildningen inom or
ganisationer knutna till livsvärldens offentliga sfar även antagits kunna på
verka attityder till familjemönster. Detta gäller särskilt frågor rörande barnbe
gränsning och könsroller. I den lokala miljö som här studeras har analysen i 
detta fall huvudsakligen inriktats mot den politiska offentligheten, represente
rad av politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer. Dessa organisatio
ner står, i enlighet med Habermas modell, i relation till det politiska förvaltnings
systemet på nationell och lokal nivå, men även via fackföreningsrörelsen till 
den lokala industrin. De tänkta relationerna mellan livsvärldens privata och 
offentliga sfärer å ena sidan och ekonomiskt system och förvaltning å den 
andra i den lokala kontexten kan illustreras i den modell som presenteras i 
figur 8.1. 
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Figur 8.1. Relationerna mellan livsvärld och system ur ett lokalt perspek
tiv. 
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Förvaltningssystem. 

Övergår vi nu till att diskutera vad som framkommit med avseende på 
befolkningsutveckling, familj och fertilitetsmöster i den norrbottniska gruvmiljön 
under den tidsperiod som studerats kan till att börja med vissa generella iakt
tagelser konstateras. De empiriska resultaten talar för att förhållandena inom 
lokal industri och arbetsmarknad var av stor betydelse för den demografiska 
utvecklingen under industrialiseringsfasen. Vid denna tid kunde vidare en på
taglig överensstämmelse med det mönster som beskrivits i internationell forsk
ning påvisas. De samband mellan lokal arbetsmarknad, migration, giftermåls
mönster och fertilitet som fastställts i Haines modell för demografisk utveck
ling i gruvindustriella miljöer kunde vid tiden för sekelskiftet 1900 verifieras. 

Nettoinflyttningen till området var vid denna tid mycket hög och uppvisade 
även en stark dominans av ensamflyttande män. Detta förhållande medförde 
de förväntade effekterna på könsfördelningen i distriktet, vilken karaktärise
rades av ett överskott av män. På grund av det geografiska läget samt avsak
naden av en för-industirell samhällsstruktur i området, skedde huvuddelen av 
flyttningarna till gruvsamhällena på långdistans. Till skillnad från industriella 
expansionsområden av likartad karaktär i Europa och Nordamerika, var vi
dare inslaget av arbetskraftsrekrytering från landsbygdmiljöer mycket svag. 
Den sociala strukturen dominerades därför på samhällsnivå av arbetargrupper. 
När det gäller giftermålsmönstren kunde det visas att vigselfrekvensen i de 
församlingar som berördes av industrialiseringen steg markant. Dessutom åter
fanns det förväntade mönstret av fallande kvinnlig giftermålsålder. Förhållan
devis låg kvinnlig giftermålsålder i kombination med hög äktenskaplig fertilitet 
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medförde vid denna tid höga reproduktionsnivåer i gruvområdet. Det bör dock 
framhållas att trots höga fruktsamhetsnivåer kunde resultat av longitudinella 
analyser påvisa tydliga belägg för förekomsten av medveten barnbegränsning 
manifesterad genom förlängda födelseintervall. 

Det demografiska mönstret under industrialiseringsfasen, vilket uppvisar 
vissa likheter med vad som antagits vara generellt giltigt för gruvmiljöer, var 
emellertid inte bestående. Redan vid slutet av den relativt korta tidsperiod som 
här studerats, på 1920-talet, hade betydande förändringar inträtt. Migrationen 
hade vid denna tid avtagit i intensitet och de ensamflyttande männens domi
nans bland de inflyttande var inte fullt lika påtaglig. Det senare förhållandet 
medförde en viss utjämning med avseende på könsfördelning, även om denna 
i jämförelse med riksgenomsnittet fortfor att vara ojämn. Även giftermåls
frekvensen uppvisade en nedgående tendens under perioden 1900 till 1920. 
Däremot fortsatte den kvinnliga giftermålsåldern att sjunka under hela den 
undersökta tidsperioden. Den mest markanta förändringen kunde dock kon
stateras ifråga om fruktsamhetsmönstren inom gruvsamhällena befolkning. 

Den äktenskapliga fertiliteten i malmfältens samhällen var år 1920 på ni
våer vilka gav entydiga indikationer om att aktiv födelsekontroll genom paritets-
specifikt avbrott i födslar praktiserades i miljön. På grund av detta senare 
förhållande upphör vid denna tid sambandet mellan låg kvinnlig giftermåls
ålder och höga reproduktionsnivåer att gälla. Beträffande den äktenskapliga 
fertiliteten är det vidare av betydelse att dessa förändringar kan ses inte så 
mycket som ett resultat enbart av ökat tillämpning av barnbegränsning utan 
snarare som en övergång från ett mönster karaktäriserat av förlängda födelse
intervall till paritetsspecifik födelsekontroll. 

Sammantaget pekar nämnda resultat mot att den tidiga turbulenta fasen i 
samhällsutvecklingen i malmfälten i samband med industrialiseringen tidigt 
avlöstes av en stabiliseringsfas. Förändringarna i geografisk rörlighet kan del
vis förklaras av att arbetskraftsbehovet till gruvindustrin blev tillgodosett rela
tivt tidigt genom självrekrytering på grund av höga födelsetalen under 
expansionsperioden. Det är däremot svårt att knyta den tydliga nedgången i 
äktenskaplig fruktsamhet enbart till förhållanden inom den lokala industrin med 
avseende på arbetskraftsbehov och lönenivåer. Även om mekaniseringsgra
den inom gruvindustrin ökade under den undersökta tidsperioden, var effek
terna av denna process ännu tämligen marginell vad gäller arbetskraftsvolymen. 
Tydligare var då förändringar till följd av konjunkturella växlingar. 

Den ökade stabiliteten på lokal nivå avspeglades emellertid inte enbart i 
fråga om befolkningsrörlighet utan även i att den samhälleliga servicen i om
rådet ökade. Framförallt gällde detta en ökad tillgång på bostäder samt att 
saniteten och sjukvården förbättrades i de vid tiden jämförelsevis befolknings
täta gruvorterna. Vid slutet av 1910-talet bildade både Kiruna och Malm
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berget municipalsamhällen, varvid hälso- och sjukvårdsstadgan för rikets stä
der kom att gälla i gruvsamhällena. När det gäller utvecklingen kom även 
gruvbolagen i de respektive samhällena att spela en betydande roll. Bolagen 
stod, framförallt i Kiruna, för en betydande del av bostadsbyggandet under det 
industriella uppbyggnadsskedet. Även andra serviceinrättningar såsom skol
väsende och företagshälsovård understöddes aktivt av gruvbolagen. När det 
gäller den lokala utvecklingen var det emellertid i detta sammanhang av viss 
betydelse att denna sammanföll i tid med arbetarrörelsens uppbyggnadsskede. 
Den fackliga rörelsen etablerades i ett tidigt skede i miljön och kom vid början 
av 1900-talet att nå en anslutning som i procent av befolkningen var bland den 
absolut högsta i landet. Den industriella expansionen i de norrbottniska malm
fälten ägde vidare rum under en brytningstid då traditionella brukspaternalisti-
ska principer böljat ersättas med mer renodlade marknadsekonomiska rela
tioner mellan företagare och anställda. 

Den höga anslutningen till fackföreningsrörelsen i området kan ses som ett 
led i en strävan bland en stor del av den inflyttande befolkningen att påverka 
och förbättra sin situation. Det finnas anledning att anta att denna strävan inte 
enbart kom till uttryck i försök att utöva visst inflytande över lönesättning och 
arbetsvillkor. Som exempel på ambitioner i en sådan riktning kan nämnas ak
tivt motstånd mot bolagsinflytande i fråga om arrendeförhållanden i samband 
med utformandet av stadsplan i Malmberget. I sammanhanget är det viktigt 
att framhålla att de lokalt förankrade organisationerna knutna till arbetarrörel
sen även kan betraktas som representanter för en politisk offentlighet i vidare 
mening. De upprätthöll därigenom nära kontakter till centrala organ inom fack
föreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Detta förhållande med
förde att de lokala föreningarna följde och vidareförmedlade resultat av poli
tiska debatter på nationell nivå. Beträffande frågor rörande familj och barnbe
gränsning framstår denna samstämmighet mellan diskussionerna på lokal och 
central nivå tydligt. Genomgången av protokollsböcker från den socialdemo
kratiska kvinnoklubben i Kiruna visade att den svängning till förmån för 
nymalthusianska tankegångar som inföll vid slutet av 1900-talets första de
cennium inom socialdemokratins vänsterfalang och inom kvinnoförbund di
rekt resulterade i diskussioner på lokal nivå. 

Opinionsbildningen till förmån för ökad barnbegränsning inom i första hand 
kvinnoförbund anslutna till arbetarrörelsen har i denna studie framhållits som 
en betydelsefull förklaring till den tydliga nedgången i äktenskaplig fruktsam
het som observerats i miljön. Förhållandena på den lokala arbetsmarknaden 
medförde en genusorganisation vars kännetecknande drag utgjordes av en 
tydlig uppdelning i manliga respektive kvinnliga sfärer. Det industriella lönear
betet var förbehållet män medan gifta kvinnor var hänvisade till hemarbete. 
Även om det finns skäl att anta att hemarbetet i gruvsamhällena vid den tid 
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som behandlas till följd av bostadsbrist även innefattade hushållning för indivi
der utanför den egna familjen, låg huvudansvaret för hem och barn inom kvin
nans ansvarsområde. Det tydliga ställningstagandet för aktiv barnbegränsning 
som kunnat konstateras vid analysen av kvinnoförbundets i Kiruna protokoll 
kan tolkas som utslag av en ambition bland förbundets medlemmar att för
bättra villkoren för kvinnor inom den sfär som utgjorde deras ansvarsområde. 
Som ett ytterligare led i en sådan ambition framhölls även det faktum att an
svarsfördelningen inom familjen diskuterades och problematiserades. Det är 
givetvis svårt att bedöma hur inflytelserika den relativt begränsade skara kvinnor 
som utgjorde föreningen medlemmar var i realiteten. Verksamheten inom klub
ben var dock i många avseende utåtriktad, med offentliga föreläsningar och 
genmensamma möten på programmet. Dessutom kan det faktum att kvinnor 
i miljön gavs en möjlighet att agera inom den offentliga sfären betraktas som 
ett tecken förbättringar i kvinnans position i lokalsamhället. Den tonvikt som i 
detta sammanhang lagts vid socialistiska förbund motiveras delvis av arbetar
gruppernas dominans inom den sociala strukturen i lokalsamhällena, samt av 
att anslutningen till dessa var hög i miljön. Ytterligare en anledning till denna 
inriktning var att analyser av variationer i fertilitet i vissa avseenden pekat mot 
att social tillhörighet var av högre förklaringsvärde än regionalt ursprung. 

Beträffande kommunikationen inom familjen, vilken kan sägas styras av 
maktfördelningen inom densamma, har exportgruvfältens konjunkturkänslig
het antagits haft en viss inverkan på mannens roll som familjeförsörjare. Ris
ken för inkomstminskningar och arbetslöshet kan även skapat förutsättningar 
för förståelsen hos såväl kvinnor som män av barnbegränsning som ett medel 
att minska familjens ekonomiska utsatthet. Den tillämpning av familjeplane
ring som kunnat observeras i miljön och som på 1920-talet kom till uttryck i 
ökad förekomst av paritetsspecifik födelsekontroll kan därför betraktas som 
resultatet av en strävan mot förbättrade villkor. Denna strävan kan ha motive
rats både av familjeekonomiska skäl och av hänsyn till familjens enskilda med
lemmar. Minskat barnantal medförde förbättringar i gifta kvinnors situation 
dels i form av minskad arbetsbelastning och dels i att de friställdes till andra 
aktiviteter i ett jämförelsevis tidigt stadium i livs-cykeln. Till detta kan läggas 
att paritetsspecifik kontroll medgav att större resurser av emotionell och eko
nomisk karaktär kunde fördelas till varje enskilt barn under en längre tidspe
riod än vad är fallet där barnbegränsning inte tillämpas alls alternativt mani
festeras enbart i förlängda födelseintervall. När det gäller förlängda tidsinter
vall mellan födslar kan längre ammningtid och allmänt sett större omvårdnad 
om barn under det kritiska spädbarnsstadiet vara en förklaring till att ett så
dant mönster uppträder. 
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Övergången från förlängda födelseintervall till paritetsspecifik födelsekon
troll, vilken i den studerade miljön inföll inom loppet av två decennier, kan som 
framgått förklaras av flera samverkande faktorer vilka med utgångspunkt i 
livsvärldens privatsfär kan relateras till både den lokala ekonomiska struktu
ren och till opinionsbildning inom den politiska offentligheten. Mot bakgrund i 
arbetarbefolkningens dominerande ställning i den lokala kontexten, något som 
uttryckts både i flyttningsmönster, kvarboendegrad öch social struktur, kan de 
delade erfarenheterna och förhållandena i nämnda avseenden ha bidragit till 
att forma en kommunikationsgemenskap inom vilken aktiv barnbegränsning 
uppfattades som eftersträvansvärt. Det faktum att social tillhörighet snarare 
än regional ursprungsmiljö tidigt visats vara av stor betydelse för variationer i 
fertilitet pekar också i en sådan riktning. Gruvarbetargruppen kan i detta sam
manhang intagit något av en pionjärställning bland arbetargrupperna i miljön. 

Gruvarbetarna var jämförelsevis väl avlönade, de hade sannolikt störst för
utsättningar att stanna i miljön och var tidigt fackligt och politiskt organise
rade. Det har även visats att det för såväl kvinnor som för män i miljön förelåg 
rationella motiv till minskat barnantal inom familjen. Detta förhållande kan, 
trots den tämligen strikta uppdelningen i manliga och kvinnliga ansvarsom
råden, ha bidragit till att skapa förutsättningar för uttalat eller outtalat samför
stånd i fråga om aktiv barnbegränsning i äktenskapet. Mot bakgrund i den 
tidiga arbetarrörelsens allmänna strävan efter skötsamhet och rationellt hand
lande bland dess medlemmar kan det antas att födelsekontroll i syfte att be
gränsa barnantalet inom familjen kom att bli en integrerade del i den lokala 
arbetarkultur som formades i miljön. Detta antagande förstärks av det faktum 
att arbetarrörelsen i området tidigt intog en position till vänster om socialde
mokratiska partiets majoritet. I samband med delningen av socialdemokratin 
år 1917 vann det nybildade vänstersocialistiska partiet stora framgångar i re
gionen, vilket avspeglas i valresultaten i vid landstingsmannavalen 1919. Detta 
förhållande kan vara betydelsefullt för frågor rörande födelsekontroll, då det 
var inom denna vänsterfalang som propagandan för att på rationella grunder 
begränsa barnantalen inom arbetarfamiljerna var mest aktiv. 

Avslutningsvis kan sägas att denna studie lyft fram förklaringar till föränd
rade familje- och fruktsamhetsmönster i en samhällelig kontext som i flera 
avseenden är speciell. Här framträder tämligen tidigt mönster som är repre
sentativa för urbana områden vid den tidsperiod som behandlats, trots att de 
studerade samhällena saknar flera av de karaktäristika som vanligen förknip
pas med stads-urbana miljöer. Detta senare gäller i första hand med avseende 
på ekonomisk och social struktur. Frågor rörande en eventuell social turord
ning beträffande tillämpning av familjeplanering och variationer i nämnda av
seenden i fråga om fertilitet har därför givits ett tämligen begränsat utrymme. 
Likaså har inriktningen mot arbetarorganisationer inom den politiska offentlig
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heten vägletts av lokala förhållanden. Den förklaringsmodell som används bör 
emellertid vara tillämpbar för analyser av familjedemografiska mönster i an
dra områden. Inom livsvärldens offentliga sfär kan rymmas andra organisa
tioner än dem som stått i fokus i detta arbete. Kvinnoförbund av mer borgerlig 
karaktär, religiösa rörelser och andra frivilliga sammanslutningar kan inordnas 
till denna offentlighet. Det är således endast vissa aspekter på samspelet mellan 
privat och offentligt som behandlats inom ramen för denna avhandling. Den 
lokalhistoriska inriktningen har även medfört att sambanden mellan livsvärld 
och förvaltningssystem givits underordnad betydelse. Slutligen torde frågor 
med anknytning till kommunikativt handlande och former för kommunikation 
inom familjen bäst kunna belysas i studier som behandlar historiska förändrings
processer vid en tid som medger användandet att muntliga källor. 
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S Limmary 

This study attempts to explain the relationships between demographic develop-
ment and industrialisation and community building in a mining region of northern 
Sweden at the turn of the twentieth Century. The analysis addresses the 
interaction between migration, family and fertility patterns at the community 
level. The period 1890-1920 has been chosen to illustrate the development of 
industrialisation and demographic stabilisation. 

The areas of investigation are two mining communities situated in the 
northernmost province of Norrbotten. Industrialisation in the region started in 
the late 1880s when a railroad was built to connect the iron-ore minefields in 
the parishes of Gällivare and Jukkasjärvi to the coastal towns of Luleå and 
Narvik. Industriai development was followed by rapid demographic growth so 
that by the first decade of the 20th Century the newly-established mining 
communities Malmberget and Kiruna each had nearly 8,000 inhabitants. Only 
the administrative centre of the province, the town of Luleå, had a larger 
population of 8,959. 

This study also investigates social and cultural variations in fertility. In this 
respect migration patterns in terms of region of origin and social belonging 
was important to the analysis of marriage patterns and fertility. Therefore, the 
composition of the locai population in could influence variations in fertility 
behaviour. In order to study social and cultural variations life-coarse analyses 
were performed, based on migration and marriage cohorts. The quantitative 
results discussed below are based on a combination of data collected from 
censuses and parish registers of which records of migration, marriages, births 
and deaths were most important. Longitudinal analysis is based on data from 
one migration- and two marriage cohorts. The latter representing different 
phases in the locai demographic development. The migration cohort is composed 
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of a random selection of200 in-migrants during the early phase of development, 
years 1897 to 1903. The two marriage cohorts represent marriages in years 
1897-1903(N=179), and in years 1918-1922 (N=235). 

Intense population growth due to high råtes of in-migration and high levels 
of reproduction characterise the specific demographic pattern observed in 
mining districts in Europe and North America. The explanation for these char-
acteristics are favourable income opportunities in locai industry and levels of 
fertility among mining populations that were generally substantially higher than 
those among other population groups within the urban-industrial sector of late 
nineteenth- and early twenties Century society. These observations have guided 
the selection of research areas for this thesis. 

Most theoretical models aiming at explaining the demographic changes in 
Western Europe and North America during the period from early 19th to mid-
20th Century, have focused on key factors related to industrialisation and 
economic development. Thus, the process of family-demographic change has 
been regarded as closely linked to the transformation from rural to industriai 
society. The small nuclear family often been believed to emerge as a result of 
industriai development. In a similar way the important changes in mortality 
and fertility that has been observed in Western society over the last centuries 
has been explained within the framework of modernisation theory that puts a 
strong emphasis on economic development. Locai variations in family and 
fertility patterns can also be related to differences in industriai structure. This 
study illustrates the importance of locai labour märkets and conditions by 
examining employment opportunities and wages. 

The assumed relationship between locai labour märkets and demographic 
development in mining environments are founded on an interaction between 
migration, marriage patterns and marital fertility. The demand for male work-
ers and the possibility of achieving comparably high wages for miners led to 
high net in-migration dominated by single males. As a result of this migration 
pattern the sex ratio in mining communities became unbalanced. The low 
proportion of women inhabitants and limited opportunities for them to participate 
in the labour force fostered the preconditions for early marriages, especially 
for women. Given that the marital fertility in a population is relatively high, low 
ages at marriage for leads to high levels of overall fertility. 

The model presented is built on the assumption of high maritai fertility. The 
reason for this is that investigations of social and occupational variations in 
fertility have indicated high levels of marital fertility in mining populations. It 
has been argued that the mode of production and income levels in late nineteenth 
and early twenties Century mining industry favoured the formation of large 
families. The possibility of high earnings among the young combined with the 
risk of decreasing wages for older workers provided an incentive for early 
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marriages and high fertility. According to this argument, children would have 
reached an age were they could make contributions to the family-economy at 
approximately the same time when their father's income started to fall. 

The explanation for population development in mining regions in general, 
as well as that for the specific pattern of high fertility among miners, focuses 
on the production structure of the industry. This approach has certain limitations. 
Above all it leaves few possibilities to explain changes in family and fertility 
patterns unless these can be related directly to changes in the characteristics 
of the mining industry. This limitation calls for alternative explanatory models 
where the importance of conditions in the industry and labour market can be 
weighed against other factors. 

One step in this direction has been to include communicative factors in the 
analytic framework for the study of family relations and structure, and fertil
ity. In this case the focus is turned more specifically towards gender roles 
within the family. Applying this approach broadens the relationship between 
locai labour market characteristics and family patterns to involve the social 
and cultural consequences of labour market gendering. This leads to the 
hypotheses that the dichotomy between male and female economic roles in 
mining communities creates a situation where the costs and benefits of child 
rearing would fall unevenly on the two sexes. Communication between spouses 
on matters of fertility and sexual behaviour would also be dictated by public 
Conventions influenced by the locai gender system. 

The shift of focus in analysis of family and fertility towards communication 
shows a certain influence from the Frankfurt school of social theory. In his 
discussion on social actions, Jürgen Habermas makes an analytic distinction 
between strategie and communicative action. Strategie action is defined as 
being strictly goal oriented whereas communicative action aims at reaching 
an agreement based on consensus. This means that participants in 
communicative actions wishing to meet the need for mutuai understanding 
must pursue their plans co-operatively based upon shared definitions of a si
tuation. These definitions can either be founded on mutuai cultural values or 
through negotiation. Habermas thus is criticai of the functionalistic approach 
epitomised by modernisation theory, which presents a predetermined relation
ship between economic and social change. 

The concept of communicative action is valuable for studies of family 
patterns and fertility change. A family consists of a group of individuals and 
decisions within the unit must be achieved and understood through communica
tion. The forms of communication within the family can be influenced by 
social and cultural factors determining gender roles. In order to describe the 
way in which different factors interact to make the co-ordination of com
municative actions possible Habermas uses the concept of the lifeworld. The 
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lifeworld is composed of the following strutturai components: culture, society, 
and personality. The reproduction process for the component culture refers to 
values that provide interpreti ve schemes fit for consensus. Society in this case 
represents an ordering of interpersonal relations enabled by social integration. 
Socialisation provides the individuai with the capabilities for interaction. 

To Habermas the lifeworld is divided into two spheres. The private sphere 
represents the family and the public sphere refers to voluntary organisations 
and social movements. The populär movements established in Sweden during 
the late 19,h Century were typical of organisations found in the public sphere. 
Discussions within these organisations were important because they identified 
and interpreted social problems. In this way the public sphere helps form 
public opinion. Habermas states that especially in modem society there are 
factors influencing personal actions that individuals are unable to comprehend 
from the perspective of the lifeworld. 

In order to address this issue he presents a model of society that is built 
upon an uncoupling of system and lifeworld. The system side consists of two 
subsystems: the economic and the administrative. The two spheres of the 
lifeworld relate to each subsystem in a way where the private sphere is directly 
related to the economic system and the public sphere is related to the adminis
trative system. These interactions are based on exchange relations where the 
family relätes to the economic system in the role of employees and consumers. 
The public sphere is related to the administrative system through taxation, 
politicai decisions, and loyalty. 

This model is extremely valuable to this study and is summarised as follows. 
The relations between the private sphere of the lifeworld and the economic 
system in a locai context is largely confirmed already in the brief summary of 
previous research. The locai economic structure in mining communities defined 
by wages and labour märkets can hypothetically have an influence on family 
and fertility in three ways. First, it may have encouraged early marriages 
especially for women. Second, the risk of life-cycle decline in wages for min
ers might be seen as a motive not to restrict maritai fertility. Third, the locai 
labour market situation ought to have created clearly defined gender roles that 
tended to maintain high maritai fertility levels. Turning to the importance of the 
public sphere, it must be stated that industrialisation in the Norrbotten minefields 
coincided with the first period of expansion for the Swedish labour movement. 
Politicai organisations and trade unions were established in the mining 
communities at an early stage of development. Furthermore, the membership 
in unions and politicai organisations within the labour movement was very 
high. For example, union membership in Malmberget as a percentage of the 
population was in among the highest in the country in the early 20th Century. 
The locai labour movement organisations functioned as Channels of informa-
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tion and discussion and, therefore, represented part of Habermas' public sphere. 
These discussions are of interest for the questions investigated here because 
birth control, particularly among some factions within the socialistic women's 
organisation, was a highly debated issue during the period of investigation. 

The relations between system and lifeworld in a locai context that represents 
an explanatory model for the development of family patterns in the area of 
investigation is presented in figure 9.1. 

Figure 9.1. The relations between lifeworld and system in a locai perspec
tive. 

Private sphere. 
(The family.) 

Economic system. 
(Locai industry and labour 
market.) 
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The empirical results in the study suggests that conditions in the locai la-
bour market were important for the early demographic development in Kiruna 
and Malmberget in a way that could be expected according to previous re-
search. At the turn of the Century in-migration was high. The population 
increase in the area between 1890 and 1910 was more that 200 %. This high 
figure can partly be explained by the fact that prior to the industriai development 
the region was sparsely populated. Single men made up a large proportion of 
both the in- and out-migration during this period. Family migration was also of 
significant importance. However, as the number of single female migrants 
was comparably low migration patterns created the expected imbalance in 
the sex ratio at the community level. 
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The social structure among migrants showed the dominance of unskilled 
workers. This had a direct effect on the social structure on community level 
where unskilled and skilled workers made up close to 80 % of the population. 
Long-distance migration dominated during the early period of development 
and the majority of in-migrants carne from industriahsed communities or towns. 
Furthermore, longitudinal analyses showed that in-migrants from rural areas 
were less likely to remain in the environment than those of other socio-economic 
backgrounds. This is an important difference to conditions in British and North 
American mining regions. In Britain and the United States, labour to the mining 
industry was recruited largely from rural areas. This influenced fertility in 
such a way that pre-industrial patterns remained unchanged in the new industriai 
environment. 

The expected relationship between the sex ratio in the communities and 
locai marriage patterns is also confirmed. The industriai development in the 
region coincided with a general reduction in female age at first marriage. The 
mean age at marriage for women during the first decade of the 20th Century 
was slightly below 25 years. This level remained stable throughout the period 
of investigation even though migration intensity decreased and the sex ratio 
became less unbalanced in the early 1920s. Increasing marriage rates followed 
the population development in the region. In this case high maritai rates were 
concentrated to the early and dynamic phase of industrialisation and community 
building. Thereafter they feil to levels approaching the national average for 
that time. The analyses of variations in marriage patterns showed that the 
social differences in age at marriage tended to decline over time. At the turn 
of the Century the age at marriage for miners, skilled- and unskilled workers 
were significantly lower than for the middle- and upper classes. These 
differences practically vanished in the 1920s. 

Household structure in the communities represents, especially during the 
earliest period, patterns that are closely related to the features of the migra
tion. The nuclear family during the period 1900 to 1920 was the dominant 
family type. Locai census data shows that nuclear families represented about 
50 % of all household structures in 1900 and 1910. In 1920 this share had 
increased to nearly 60%. However, the number of unmarried was very high. 
In 1900 and 1910 single individuals amounted to about 40 % of the households 
in the mining communities. The proportion fell to 30% in 1920. Since the majority 
of women in ages above 20 were married, the high proportion of unmarried 
can be seen as a result of the high number of single male in-migrants to the 
region during the phase of industrialisation. Extended households were 
practically non-existent in the area. The period of industrialisation and 
community building was characterised by severe problems concerning housing 
so we must not assume that the large proportion of unmarried men in the 
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censuses represented single households. Düring this time the practise of lodging 
was very common. It is, therefore, likely that many of the nuclear families 
shared their household with one or more unmarried workers. Household 
structure in the communities can consequently be assumed to have been more 
complex than is shown in the census data. 

Expected fertility patterns were found only for the early period of 
investigation. Düring the dynamic phase of industrialisation fertility rates in 
the communities were very high. The index for overall fertility (If) in 1900 
was 0.745 and marital fertility, (Ig) was even higher 0.817. However, the 
rates of fertility declined rapidly and in 1920 maritai fertility in the communities 
of Kiruna and Malmberget had fallen to 0.528 0.475 respectively. The levels 
of overall fertility in 1920 declined to 0.420 for Kiruna and 0.378 for Malm
berget. Index levels of marital fertility below 0.6 indicate deliberate birth control 
by means of parity specific stopping. This suggests that this form of fertility 
control was practised in the locai population in the early 1920s. 

Longitudinal analyses based on family reconstitutions confirmed this 
assumption. In the cohort represented by marriages that occurred between 
1918-1922, few women at age 35 had given birth to more than three children. 
The pattern for the cohort 1897-1903 was different. In the latter group no sign 
of stopping could be detected. The majority of the women in this cohort had 
had more than four children at 35 years of age. The longitudinal analyses did, 
however, reveal a pattern that to some extent must be regarded as surprising. 
Even though maritai fertility was very high in the mining communities at the 
turn of the Century, the analyses of this cohort showed clear signs of deliberate 
birth spacing. This result indicates that the observed changes in fertility 
represented a shift from birth spacing to parity specific stopping. Furthermore, 
life course analyses proved this pattern to be most clearly detected among 
miner's families. This result does not correspond directly with the general 
characteristics of this occupational group. Cultural background, defined as 
region of origin, was not responsible for this behaviour. 

Changes in fertility behaviour observed in the study are difficult to explain 
solely with reference to previous research. Explanations focusing on the 
relationship between the family and features of locai industry and the labour 
market do not prove sufficient. Düring the period of investigation no profound 
changes in locai labour märkets occurred that would have significantly increased 
the employment opportunities for women. Neither does a model for demo-
graphic development in mining regions that stipulates dose connections 
between migration, marriage patterns and fertility provide any answers. The 
latter model is valid only during the early phase of industrialisation. Once 
deliberate birth control was being practised in the population, marital age for 
women no longer had any effect on overall fertility. 
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There is a risk of underestimation of the importance of women's work in 
the mining environment. Even though the mining industry in Norrbotten more 
or less exclusively demanded male workers, there was an informal labour 
market for women in the communities. The system of lodging made women's 
work in the household an economical asset to the family. Other income 
opportunities for married or unmarried women included cooking, sewing and 
laundering. These services were needed in the communities where single male 
workers made up a large proportion of the population. Nevertheless, it is hard 
to find evidence for any fundamental changes in economic roles for men and 
women. The family economy during the whole period was dependent upon 
the earnings of the male breadwinner. If changes in fertility represent any 
alterations in the locai gender system, evidence for this must be found 
elsewhere. 

Explanations for changes in fertility patterns discovered in this study sug
gest the importance of discussions within organisations in the locai public sphere. 
These included locai trade unions and particularly women's organisations 
associated with the Social Democratic Party of Sweden. The early 
establishment of trade unions in the communities was an attempt by a large 
part of the in-migrating population to influence and improve their conditions. 
There are reasons to believe that this ambition not only was manifested in 
attempts to influence wages and working conditions. In the late 1890s, the 
union in Malmberget worked through officiai legal Channels with some success 
to prevent the mining company from gaining control over land and property. 
Locai labour organisations were also closely connected to the Swedish Social 
Democratic Party, which enabled them to follow debates and discussions 
conducted at the national level. 

The creation of female organisations in the mining communities helped 
answer questions regarding family structure and fertility. These organisations 
created the possibility for women to participate and interact in the locai public 
sphere thereby acting as agents for female empowerment in the locai 
environment. Second, records from the Kiruna women's organisation reveal 
the influence of neo-malthusian ideas that also fuelled debates at the national 
level where they were adopted by the left wing of the Social Democratic 
Party and radicai women's organisations. 

Female associations and left wing radicals during the first two decades of 
the 20111 Century helped garner public support for birth control. Undoubtedly 
their impact help explain the decline in marital fertility observed in the mining 
communities. Protocols from the women's organisation in Kiruna clearly show 
their support for fertility control and are evidence that they sought to improve 
the condition for women within the family and the household. Previous re-
search has identified three arenas in which radicai female organisations of 
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early 20thcentury Sweden were engaged: industriai work, the family, and 
sexuality. In the environment studied here women had little access to industriai 
work and so labour conditions forced them to turn their attention toward the 
latter agendas. Concerns regarding the division of familial responsibilities 
fostered discussions of birth control. The issue of lessening the domestic bur-
dens of women was furthermore regarded as an important precondition for 
politicai equality of women. If they were able to spend less time performing 
household duties they could devote more attention towards intellectual and 
politicai activities. It is hard to measure the impact of these discussions held 
by a comparably limited number of women even though these organisations 
also involved public lectures and meetings. Sensitivity of the mining industry to 
fluctuations in the international economy affected the male's ability to act as 
sole breadwinner and encouraged communication within the family. The risk 
of reduced wages and/or unemployment where alternative employment 
opportunities were restricted may have increased the acceptance among both 
men and women of child limitation in order to reduce the economical 
vulnerability of the family. There was no evidence in this environment that 
children's contribution to the family economy was important in the way that 
previous research has suggested. An investigation carried out by the locai 
trade union as a result of a reduction in salaries showed that the economical 
consequences would be more severe for workers with large families. Apart 
from economical reasons and other environmental conditions such as a housing 
shortage, there might also have been other reasons for reducing the number 
of children within the family. The above-mentioned factors of economical and 
material character were, however, present in the communities even at the 
onset of the period of investigation. Therefore, it is likely that locai and natio
nal propaganda favouring birth control was important in identifying the negative 
aspects of high marital fertility as well as offering a possible solution for the 
problem. Miners in these northern Swedish communities likely accepted these 
rational motives to adopt birth control as a way to improve their living conditions. 
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Yrkesgruppering med utgångspunkt i noteringar hämtade från 
kyrkoboksma terial 

Socialgrupp 1 Läskedrycksfabrikatör Lärarinna 
Disponent. Resehandlare Malmlastarförman 

Sadelmakare Materialbiträde 
Socialgrupp 2 Skomakare Metodistpastor 
Bankkamrer Skräddare Metodistpredikant 
Bergsingenjör Slaktare Polis 
Civilingenjör Torghandlerska Postbetjänt 
Hovrättsnotarie Urmakare Postbiträde 
Fil. Lic. Åkare Postexpedit 
Gruvingenjör Posttjänsteman 
Ingenjör Socialgrupp 4 Predikant 
Jägmästare Arbetareförman Schaktmästare 
Maskiningenjör Banmästare Sergant 
Medicine Doktor Barnmorska Sjuksköterska 
Regementsläkare Bokhållare Sjukvakt 

Brevbärare Skogsvaktare 
Socialgrupp 3 Extra Kronojägare Skollärare 
Bagare Extra Länsman Småskolelärarinna 
Bagerska Faktor Stationskarlsföreståndare 
Barberare Förman Stationsskrivare 
Bokhandlare Förrådsbokhållare Stenhuggareförman 
Bonde Förrådsvakt Telefonist 
Bryggare Gruvfogde Telegrafist 
Byggmästare Handelsbiträde Tullkontrollant 
Fabrikant Handelsbokhållare Tullvaktmästare 
Fotograf Inspektor Vaktmästare. 
Gästgivare Kassör 
Handlande Kassörska Socialgrupp 5 
Handelsidkerska Konstmästare Bagaregesäll 
Hemmanägare Kontorist Banvakt 
Järnhandlare Kontorsbiträde Bleckslagare 
Kaféidkare Kontorsvakt Borrsmed 
Kaféidkerska Korpral Bromsare 
Kakelugnsmakare Laborant Byggnadssnickare 
Konditoriidkerska Länsman Eldare 
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Filare Järnarbetare 
Grundläggare Järnvägsarbetare 
Hovslagare Kokerska 
Kantsågare Lös Piga 
Klensmed Malmbrytare 
Kopparslagare Maskinarbetare 
Kusk Piga 
Lokeldare Plåtslageriarbetare 
Lokförare Sjöman 
Lokputsare Skoarbetare 
Maskinist Skomakeriarbetare 
Montör Skrädderiarbetare 
Murare Soldat 
Målare Stabbläggare 
Plåtslagare Stallkarl 
Pumpare Stationskarl 
Putsare Stenarbetare 
Reparatör Stenhuggare 
Schaktmästare Strykerska 
Skrädare Sågarbetare 
Smed Sågverksarbetare 
Smöjjare Sömmerska 
Snickare Timmerman 
Sågställare Torpare 
Timmerman Träarbetare 
Vagnssmörj are Uppasserska 
Övermaskinist. Verkstadsarbetare 

Volontär 
Socialgrupp 6 
Arbetare 
Arbeterska 
Arrendator 
Artillerist 
Bageriarbetare 
Bolagsarbetare 
Borrare 
Dräng 
Gruvarbetare 
Hushållerska 
Inhyses 
Jungfru 
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Tabell la. Könsspecifik migration i Gällivare församling 1880-1939. 
Femårsmedeltal. 

In Ut Netto 
m kv m kv m kv 

1880-84 11 14 13 17 -2 -3 
1885-89 79 44 24 19 55 25 
1890-94 215 174 59 59 156 115 
1895-99 513 419 144 96 369 323 
1900-04 576 499 427 331 149 168 
1905-09 367 352 419 374 -52 -22 
1910-14 465 414 355 327 110 67 
1915-19 305 323 461 450 -156 -127 
1920-24 258 288 446 475 -188 -187 
1925-29 226 247 213 297 13 -50 
1930-34 206 297 309 428 -103 -131 
1935-39 266 369 354 452 -88 -83 

Källa: SCB - Summariska folkmängdsredogörelser. 

Tabell lb. Könsspecißk migration i Jukkasjärvi församling 1880-1939. 
F emårsmedelta 1. 

In Ut Netto 
m kv m kv m kv 

1880-84 8 11 10 18 -2 -7 
1885-89 10 10 10 14 0 -4 
1890-94 4 8 12 14 -8 -6 
1895-99 12 13 12 12 0 1 
1900-04 480 m 74 47 406 357 
1905-09 536 489 288 229 248 260 
1910-14 463 490 413 376 50 114 
1915-19 327 355 507 509 -180 -154 
1920-24 402 411 294 330 108 81 
1925-29 289 418 220 286 69 132 
1930-34 132 243 358 440 -226 -197 
1935-39 248 304 275 338 -27 -33 

Källa: SCB - Summariska folkmängdsredogörelser. 
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Tabell 2. Flyttningsnettot, Malmberget och Kiruna 1897-1903 fördelad 
på län, samt extern migration. 

Malmberget Kiruna Totalt 

Stockholms stad 30 25 55 
Stockholms län 9 0 9 
Uppsala 1. 12 6 18 
Södermanlands 1. 14 2 16 
Östergötlands 1. 9 6 15 
Jönköpings 1. 6 2 8 
Kronobergs 1. 6 2 8 
Kalmar 1. 15 3 18 
Gotlands 1. -1 0 -1 
Blekinge 1. 1 1 2 
Kristianstad 1. 2 3 5 
Malmöhus 1. 8 2 10 
Hallands 1. 2 3 5 
Göteborg/Bohus. 10 0 10 
Älvsborgs 1. 11 3 14 
Skaraborgs 1. 30 4 34 
Värmlands 1. 52 7 59 
Örebro 1. 70 14 84 
Västmanlands 1. 97 25 122 
Kopparbergs 1. 62 36 98 
Gävleborgs 1. 79 39 118 
Västernorrlands 1 186 110 296 
Jämtlands 1. 88 50 138 
Västerbottens 1. 158 79 237 
Norrbottens 1. 337 573 6181 

Extern migration. 36 -7 29 
Totalt. 1329 988 2025 

Källa: Flyttningslängder, Gällivare och Jukkasjärvi församlingar. 

Noter 

1. Vid sammanställningen av den totala nettoflyttningen för församlingarna i förhållande till 
Norrbottens län har flyttningsrörelserna mellan Gällivare och Jukksjärvi räknats bort, detta 
i syfte att ge en rättvisande bild av flyttningsvinsterna till området som helhet. 
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D en demografiska och sociala utveck
lingen i västvärlden under de senaste 

århundradena står i ett nära samband till 
industrisamhällets framväxt. Industrialise
ringen kännetecknades vidare i befolk
ningshänseende aven nära samverkan av 
skilda demografiska variabler. Migration, 
urbanisering och förändringar i familj e
mönster och fertilitet är exempel på fakto
rer som stod i direkt relation till varandra i 
samband med den samhällsekonomiska 
förändring industrialiseringen innebar. 

Denna bok behandlar befolkningsut
vecklingen i samband med den industriella 
expansionen i två norrbottniska gruvsam
hällen, Kiruna och Malmberget, vid tiden 
för sekelskiftet 1900. Studien imiktas mot 
att belysa industrins och arbetsmarkandens 
inverkan på den demografiska utveck
lingen. Dessutom diskuteras betydelsen av 
framväxten aven lokal folklig offentlighet, 
representerad av fackliga och politiska 
organ knutna till arbetarrörelsen, för social 
och demografisk förändring i den stude
rade miljön. 
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